ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19

COMISSÃO

MUNICIPAL

DE

Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas aconteceu,
a reunião com os membros da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da
Covid-19 na Volta as Aulas, sendo a pauta da reunião a análise do retorno presencial dos
alunos da Rede de Ensino do município de Cruzeiro do Sul. Além dos membros do
Comissão, estavam presentes o Prefeito Municipal Marcos César Sugigan, a professora
Maria Aparecida Corniani Grande, Diretora da Escola Municipal Professor Flávio Sarrão, a
Diretora da Escola Estadual Romário Martins professora Luciana Mateus, A Diretora do
CMEIs Roseli Toffaneli, os pedagogos dos CMEIs e um representante da Câmara
Municipal de vereadores. Abrindo a reunião, a sra. Esbelta Ferreira Pinto reforçou a
importância dessa comissão para planejamento e tomada de decisões no âmbito escolar.
Agradeceu a presença e prontidão dos membros em atender o Departamento Municipal de
Educação. A diretora Esbelta passa a palavra para o prefeito Sr. Marcos Cesar Sugigan
para expor o assunto principal da reunião. O prefeito Marcos explica a situação dos
municípios da região e enfatiza que a maioria deve voltar as aulas presenciais, apenas um
município irá adiar por uma semana. Destacou que está tendo casos, porem sem
agravamentos e que a tendência segundo o boletim da saúde é que diminua os casos.
Disse também que as famílias sentem a necessidade de aprendizagem para seus filhos.
Com a palavra a Diretora Maria Aparecida relata a respeito do sucesso obtido no ano
anterior com o retorno as aulas presenciais com os alunos do terceiro ao quinto ano,
atendendo os protocolos de biossegurança sugere retornar nas mesmas condições com
cem por cento dos alunos. Em seguida a Diretora dos CMEIs, sugeriu que o público que
ela atende crianças de 0 a 3 anos e que pelo fato de não terem a obrigatoriedade do uso
da máscara precisa voltar de forma gradativa. Novamente com a palavra a sra. Esbelta diz
que os CMEIs devem se adaptar cumprindo os protocolos. A diretora Luciana que
participou através do aplicativo Google Meet comentou que seguirá os protocolos de
biossegurança tendo em vista que trabalham com adolescentes e que já estão vacinados
com a primeira e segunda dose, sendo assim prepara o retorno para o dia sete de
fevereiro seguindo orientação do Estado. O vereador Demilson destacou que cada escola
deve voltar de acordo com sua realidade, e que deve ser pensado com cautela para que
todos saiam bem. A aluna membro do Conselho Estudantil se coloca a favor da volta
presenciais de acordo com a realidade de cada escola também. A comissão decidiu a favor
de retornar as aulas presenciais já no dia sete de fevereiro com todos os alunos das
Escolas Estaduais e Escola Professor Flávio Sarrão cumprindo os protocolos de
biossegurança que estavam atendendo no ano anterior. Os CMEIs Chapeuzinho Vermelho
fica em processo de adaptação e o Anália fica para o dia três de março de dois mil e vinte
e dois sendo que cumprirá o calendário escolar tendo aulas online (remoto) conhecendo
seus professores e recebendo o kit merenda. A Senhora Esbelta deixou a palavra para
quem quisesse falar e não havendo manifestação alguma e nada mais para ser tratado,
agradeceu a presença de todos e deu por encerada a reunião, e eu Danieli Castanheiro de
Santi lavrei a presente ata que após lida e achada em conforme vai assinada por mim e
pelos demais presentes.
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