Ata da reunião de Secretários de Educação dos Municípios associados a AMAVI do dia 6 de março de 2018,,
tendo por local o Auditório da AMAVI, em 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 - Eleição da Diretoria do Colegiado para 2018 – Fez uso da palavra a Assessora pedagógica Tania
Moratelli que ressaltou a importância do grupo gestor em termos de organização, que será um ano de
muito estudo e sugeriu que se fizessem grupos de estudos para aprofundar temas de interesse da educação.
Falou também da valorização e respaldo que o CODIME esta tendo em nível de UNDIME, e que as ações
de sucesso do colegiado serão apresentadas no evento dos prefeitos. Logo recebemos a visita do secretário
executivo da AMAVI, Agostinho Senem, que explanou sobre a importância do colegiado e que as decisões
sejam coletivas. Sugeriu que se fizessem discussões sobre os planos de carreira e o piso salarial, pois
preocupa muito os prefeitos a lei de responsabilidade fiscal e o achatamento da folha dos demais
funcionários, o qual necessita de posicionamento. Pediu que reorganizássemos as comissões para debate
do plano de carreira e que se faz necessárias reformulações. Comentou sobre a Meritocracia e a
importância desta para a progressão salarial. Pediu que tomássemos maior atenção ao transporte escolar,
que tenhamos em dia habilitação e capacitação de motoristas, inspeção dos veículos, fazer pontos de
embarque e registrá-los em rotas já estabelecidas, publicar rotas, zoneamento, regulamentar o uso do
transporte escolar por lei, não transportar crianças menores de quatro anos e não se esquecer de fazer
seminários de discussão do transporte escolar, visto que o ministério público está cobrando. Destacou a
importância dos relatórios de gestão.
A eleição aconteceu conforme edital. Foram eleitos um representante de cada área.
2 – Cronograma de reuniões – As reuniões acontecerão as primeiras terças feiras de cada mês.
3 - Plano de Trabalho AMAVI/CODIME:
a) Avaliação da Palestra Abertura Ano letivo – Bem recebida pelos municípios participantes, houve elogios a
palestra e recepção. Boa participação e temas interessantes. Ótima logística.
b) Projeto implementação da Proposta Curricular Etapa Final 2018 – Continua e houve mudanças de profissionais
palestrantes;

c) Capacitação: PAR, Prestação de Contas, Gestão e Legislação Educacional - com Professor Plauto Mendes –
Capacitar os profissionais para assuntos elencados e explanar sobre os assuntos elencados;
d) Capacitação Planos de Carreira - Professor Heriberto – Vem pontuar apenas as dúvidas remanescentes, os
municípios precisam montar as comissões para analises dos dados do plano de carreira e sugerir reformulações.
Os dirigentes solicitaram que as reuniões acontecessem nomeio do mês para que haja a participação do RH;
e) Proposta: Oficina - adequação dos PPPs; Os município farão adesão esse ano, para reformulação dos PPPs nas
unidades, estudou-se também a proposta de orçamento.
f) Proposta de Curso Gestão Escolar (cumprimento da Meta PME eleição de diretores);
g Inscrições do curso IFC professores anos iniciais - Modulo 02 - Educação, Gênero e Diversidade: a construção
de um saber - Artefatos culturais do povo surdo: a Língua Brasileira de Sinais; Os municípios não aderirão ao
curso por haver varias propostas para esse ano.
h) Realização da CONAE/2018 – Cada município realizará a CONAE, chamada pelos fóruns de educação. Neste
serão estudados os PME, sabendo que o governo do estado não tem recursos para realizar o evento. Podem ser
feita municipal e intermunicipal. As etapas do CONAE serão nos meses: Municipal – Abril; Estadual – Julho e
Nacional em novembro.Os documentos referencia estão no site do FOUN NACIONAL DE EDUCAÇÃO. O
estudo deve ser fotografado, divulgado e registrado em ata.
I) Base Nacional Comum Curricular - BNCC- informes UNDIME/SED; Conscientizar da importância de
conhecer o documento.A parada será dia vinte de março. Maiores informações estarão no documento orientador.
Divulgar na câmara e em outros suportes.
4 - Informes do EducaCIM: estão no EDUCACIM gestão.
5- Assuntos de interesse dos Municípios e do Conselho – Analisar qual conta estão sendo depositados os
recurso do convenio do estado do transporte escolar, Adesão ao esporte da JUMAVI, adesão ao mais
alfabetização, desenvolver projetos voltados a cidadania, whorkshoping de turismo e educação – divulgar nos
municípios para participação. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião do colegiado.

