ATA DA REUNIÃO DO CODIME AOS 06/08/2019.
A Senhora Tânia fez a abertura da reunião, dando boas vindas a todos os presentes. Em
seguida passou-se ao primeiro assunto da pauta sobre orientações e fiscalização do
Transporte Escolar. O Sargento da Polícia Militar, Luciano Riscarolli, do 13º BPM de Rio
do Sul explanou sobre a necessidade, não somente por força de lei, de toda a frota do
Transporte Escolar estar em um dia, bem como todos os motoristas habilitados para a
função. O Sargento comentou que as Prefeituras que fazem parte da comarca de Rio do
Sul estão sendo visitadas, orientadas e responsabilizadas de preencher uma planilha
sobre o Transporte Escolar. Os secretários presentes questionaram o Sargento sobre a
dificuldade que têm as Prefeituras de manter o Transporte Escolar regularizado, uma vez
que as empresas credenciadas para tal se encontram somente em Rio do Sul, além de
que o CIRETRAN demora muito tempo para liberar a documentação e cobra muito por
cada veículo. A sugestão do Sargento é que a AMAVI intervenha junto ao CIRETRAN
para agilizar as análises das documentações do Transporte Escolar, tanto das Prefeituras
quanto dos terceirizados. Também foi comentado que o Ministério Público está
acompanhando o Transporte Escolar de todas as Prefeituras e que estas deverão se
adequar às normas legais da frota do Transporte Escolar bem como dos motoristas.
Outra sugestão do Sargento Riscarolli é convidar o Sargento Sommer, responsável pelo
Transporte Escolar, para esclarecimentos e auxílio quanto à regularização do Transporte
Escolar em cada município. A Tânia vai enviar por e-mail para cada Secretaria de
Educação a relação dos documentos que o CIRETRAN está exigindo; também comentou
sobre a importância dos motoristas terem ciência da sua função no Transporte Escolar,
que vai além de dirigir um veículo; seu trabalho também é pedagógico junto aos alunos
transportados. Segundo a Tânia, o SENAI está se organizando, para início de setembro,
promover curso para motoristas do Transporte Escolar. O segundo assunto da pauta é
sobre o Monitoramento do Plano Municipal de Educação pelo Tribunal de Contas – SC
referente à Meta 1. Infelizmente, de acordo com os dados oficiais (INEP/IBGE), as
estimativas sugeridas são altíssimas e não são alcançadas pelos nossos municípios.
Segundo a Tânia, é necessário continuar a fazer o monitoramento do PME, bem como
quando na execução da LDO, deve-se colocar para cada dotação o número da meta do
PME. Como terceiro assunto de pauta, foi comentado sobre o IIIº Fórum TCE –
Educação, no dia 10 de setembro. Todos foram convidados a fazerem suas inscrições.
Também cada secretário (a) recebeu uma cartilha com o título “Controle Externo de
Políticas Públicas de Educação”. De acordo com o Valmir, contador da AMAVI, O PME
deve ser revisado pela Educação em parceria com o Controle Interno/Contabilidade de
cada Prefeitura para analisar se as Metas estão sendo cumpridas; porque o Tribunal de
Contas utiliza os dados do Controle Interno dos Municípios para analisar as Metas do
PME. O quarto assunto da pauta referiu-se ao Prêmio AMAVI Educação de Qualidade,
cujo Edital do Concurso já está no site e as inscrições vão do dia 01/08 até o dia
06/09/2019. Todas as instruções estão no edital, inclusive as fichas de inscrição. Haverá
duas Categorias de Premiação. Uma para a GESTÃO e outra para a PRÁTICA DA
DOCÊNCIA. A Premiação será em dinheiro e acontecerá no dia 07/11/2019, no Clube
Caça e Tiro Dias Velho, em Rio do Sul, em comemoração aos 55 anos da AMAVI. Como

quinto assunto de pauta falou-se sobre o Documento da BNCC – SC que deverá ser
impresso, encadernado e estudado por todos os profissionais da rede. Bem como
adequar e alinhar a BNCC à Proposta Curricular Municipal (Educação Infantil e Ensino
Fundamental) e aos PPPs da SME e das Unidades Escolares. Quanto às capacitações
ocorridas no recesso escolar, no SENAC, as avaliações foram boas, com mérito aos
professores ministrantes dos cursos. A Tânia solicitou que todos enviassem novamente
os números de professores que participarão da capacitação em 2020. O sexto assunto
da pauta foi a apresentação do case “Os 20 anos do Bosque de Heidelberg” pela SME de
Atalanta, cujo projeto foi muito interessante. Os assuntos do sétimo ítem da pauta,
foram sobre o EducaCIM, Relatórios de Avaliação da Aprendizagem, Censo Escolar. O
Sidinei comentou que o trabalho executado pelos masters e escolas sobre o censo
escolar, foi concluído com sucesso e no tempo previsto; e no final de agosto serão
publicados todos os dados para nova conferência. As informações oficiais podem ser
procuradas no site do INEP, no Portal INEP, Censo Escolar, Resultados e Resumos. Como
último ítem de pauta, com assuntos gerais, a Tânia comentou sobre o parecer de
matrícula para data corte, que falta ser homologado. Também comentou que no final
de setembro haverá reunião com os prefeitos sobre Projetos lançados pela FECAM e
que enviará comunicação pelo site para cada SME. A Tânia chamou a atenção sobre
notas baixas neste segundo bimestre ou em branco; questionando como está sendo
feita a recuperação paralela e a avaliação nas nossas UEs. Os secretários receberam o
Convite da Feira do Livro em Ibirama e em Pouso Redondo e da Feira de Matemática em
Agronômica. Foi comentado sobre a participação dos secretários no Fórum Nacional de
Educação na Bahia e foram entregues certificados de cursos de capacitação do SENAC.
Sem mais, encerrou-se a reunião, com a assinatura dos presentes na lista de presença.

