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   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 278 DE 05 DE MAIO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade
com o Benefício INSS nº 171.012.985-6 Espécie 57 e nos termos do
Memorando 097/2017, oriundo do Departamento de Recursos Hu-
manos,

R E S O L V E

Tornar vago o cargo de Professor “E”, Séries Iniciais, em
virtude de aposentadoria da servidora ROSANA DE LOURDES
DO CARMO TEIXEIRA, matrícula nº 198, com validade a contar de
09/03/2017.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 05 de maio de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Educação

 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO – ABRIL DE 2017

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às 15h30, foi realizada a Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Educação, na Sala de Reuniões da Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Estavam presentes
os seguintes membros: o Presidente do Conselho Anselmo
Rodrigues Teixeira, os conselheiros Evanilda Lopes Teixeira Bran-
co, Cristina Medeiros, Andreia S. Pitzer de Oliveira, Fábio Esteves,
Rosemary Saraiva Gomes, Leda Maria Domingos e Maria Helena S.
da Silva Teixeira e o Secretário de Educação Leandro de Souza
Soares. O Presidente do Conselho abriu os trabalhos fazendo a
leitura da ata anterior. Nenhuma correção a ser feita. Ata aprovada.
Em seguida, o Presidente informou que, conforme deliberado na
reunião anterior, expediu os ofícios com as demandas. O primeiro,
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protocolado sob o número 2949/17, tratando dos avanços dos professores retornou sem resposta específica e, assim,
encaminhou novamente para que fosse complementada adequadamente as informações como, por exemplo, quantos
servidores da Educação aguardam a concessão dos avanços ou pagamento e por qual razão não tem sido pago, se for
o caso. Ato contínuo, o presidente apresentou o ofício protocolado sob o número 2950/17 quanto ao funcionamento dos
Conselhos Escolares. O presidente fez uso da palavra e mencionou a reunião dos Coordenadores da Uncme-RJ com a
presidência nacional e representantes da UNDIME, CNE, SASE, etc, em que foi destacado a importância de assegurar a
efetivação da gestão democrática através do funcionamento dos Conselhos Escolares e do fortalecimento dos Conse-
lhos de Educação. Também destacou que é preciso lutar pelo empoderamento dos Conselhos, que são órgãos que dão
voz a sociedade e contribuem para assegurar a gestão democrática, que difere de eleição democrática, como alguns
gestores tem dificuldade de perceber. Disse ainda que na reunião foi destacada a necessidade dos CMEs não adotarem
o discurso da crise tão evocado ultimamente pelos gestores mas defender o direito a uma Educação de qualidade. Após,
o presidente apresentou o ofício protocolado sob o número 2951/17 sobre o levantamento dos recursos tecnológicos
disponíveis nas Unidade Escolares da Rede Municipal. Em seguida, o presidente apresentou o processo recebido sob
o protocolo 1710/17 que trata da solicitação ao CME para que agende uma data para revisar as adequações para 2018.
Lembrou o presidente que o Secretário Municipal de Educação é membro nato do Conselho e, portanto, pode solicitar
a qualquer tempo as inclusões na pauta que considerar necessárias. O Conselho entendeu que é o mais pertinente,
dispensando pré-agendar uma data no fim do ano com a equipe da Secretaria de Educação, podendo o Secretário fazer
as solicitações necessárias. Ato contínuo, o presidente apresentou o processo recebido 1584/17, encaminhada pelo
Procurador Geral para que o CME tomasse providências quanto a uma situação de transporte escolar em Samambaia.
Tendo-se verificado a seguridade do transporte escolar conforme cota da Chefia de Transporte em conformidade com a
legislação do PNATE, o Conselho entendeu ter-se esgotado a pertinênica para o Conselho no Processo e deliberou
retornar a PGM para demais providências. Após isso, o presidente apresentou o processo 1904/17 que trata de uma
denúncia advinda da ouvidoria quanto a obra da Escola Municipal Vicente Morelli, em relação a segurança para os
alunos que estão frequentando a UE, que passa por adaptações. O Processo foi encaminhado a Câmara de Planejamen-
to, Legislação e Norma para Parecer. Em seguida, o Secretário Municipal de Educação fez uso da palavra e pediu a
inclusão na pauta da próxima reunião a apreciação de um processo que será encaminhado ao Conselho quando a
implementação da grade curricular para atender a questão do 1/3 para planejameto para o primeiro segmento. Seguindo
a pauta o Presidente falou a respeito da Conferência Municipal de Educação que compete ao Conselho em parceira com
a Secretaria de Educação organizar. O Secretário de Educação mencionou que o Conselho pode contar com o apoio da
Secretaria e que deseja que a Conferência aconteça para se discutir a Educação do Município. Seguindo a pauta o
Presidente falou da importância de dar publicidade aos atos do Conselho. Assim, o Conselho deliberou publicar as atas
das reuniões no Diário Oficial e também um calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, ficando a cargo da
presidência estabelecer as datas em dias alternados. O Conselho deliberou também solicitar a Secretaria de Planejameto
a criação de uma página do Conselho dentro do sítio da Prefeitura na Internet. Após, o Presidente mencionou que
continua aguardando responta dos processos encaminhados a PGM quanto ao cumprimento do Piso Nacional e a
criação dos cargos de Suporte Pedagógico. Nada mais havendo a tratar, eu, Andreia S. Pitzer de Oliveira, lavro a presente
ata que segue assinada por mim juntamente com os demais.


