
ATA DA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA CONJUNTA DO DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM OS DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS 
PARA DELIBERAR SOBRE O RETORNO ÀS AULAS. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às treze horas  
reuniram-se na sede do Departamento Municipal de Educação, sito à 
Avenida Senador Souza Naves, neste município, os técnicos do 
Departamento de Educação, Diretoras das Escolas Municipais e Diretores das 
Escolas Estaduais para deliberarem sobre a volta as aulas. A professora 
senhora Esbelta Ferreira Pinto que, presidindo a reunião, determinou a mim, 
Valmir Luchetti, Técnico do referido Departamento, para que secretariasse a 
presente. Dando início, a Presidente agradeceu a presença de todos, 
declarou abertos os trabalhos e explicou que a reunião estava sendo 
conjunta em virtude da urgência e relevância dos assuntos que abrangiam a 
todos que se tratava do retorno as aulas. A Diretora explicou que o 
município pretende retornar a partir do dia vinte a trinta de setembro para ir 
readaptando os trabalhos e aluno, depois continuaria no quarto bimestre, 
desse modo, o Chefe do Executivo editaria um novo Decreto com a normas e 
diretrizes necessárias para tal situação. Usando da palavra, a Diretora Eleita 
do Colégio Dr. Romário Martins, professora Luciana Mateus, disse que foi 
feita uma pesquisa entre os pais de alunos e a grande maioria não quis 
assinar o termo ode responsabilidade para que seus filhos voltem as aulas 
presenciais. No mesmo  sentido, a Diretora Eleita da Escola Estadual Eurides 
Cavalcânti Tenório, professora Silvelaine Lopes, disse que a situação é muito 
parecida naquela escola, que até vários pais querem o retorno às aulas, 
porém, pouquíssimos aceitam assinar o termo de responsabilidade pela 
volta de seus filhos as atividades escolares normais, ou seja, aulas 
presenciais. O Diretor do Colégio Dr. Romário Martins, professor Dálcio José 
Lançoni, disse que há uma pressão muito grande por parte do Núcleo de 
Educação e, por extensão, da Secretaria Estadual de Educação para que o 
Município exclua as escolas estaduais do novo Decreto, que mantenha 
apenas para as municipais, justamente com o intuito do Estado poder exigir 
que se volte integralmente as aulas, mesmo a revelia da vontade dos pais. O 
professor Valmir Luchetti, usando da palavra, alertou que o Transporte 
Escolar, além de financiado pelo Município, mantém convênio com o Estado 
por meio do Programa Estadual do Transporte Escolar (PETE) e do Programa 
Nacional do Transporte Escolar (PNATE), ambos repassam recursos, por meio 



de termo de cooperação técnica ao Município e, caso as aulas retornem 
normalmente nas Escolas Estaduais, o Município será obrigado a buscar 
alunos na zona rural, mesmo que seja um número reduzido por força do 
convênio. Usando da palavra, a Diretora Esbelta Ferreira Pinto disse que a 
data de vinte de setembro não foi escolhida aleatoriamente ou por acaso e 
pediu que a Pedagoga Simone Canônico Rovida explicasse a situação. 
Usando a Palavra, a Professora  disse que fez um levantamento junto ao 
Departamento  Municipal de Saúde para identificar o avanço da vacinação 
junto de professores e profissionais da educação e lá obteve a informação de 
que, até aquela data, ou seja, vinte de setembro, todos os profissionais da 
Educação, Educadores e pessoal de apoio já estarão vacinados com a 
segunda dose da vacina contra o COVID-19, por isso, estabeleceu-se esta 
data. A Pedagoga Simone afirmou ainda que, possivelmente,  nesses meses 
finais do ano, o aprendizado deverá não sofrer avanços significativos, porém, 
é muito importante para estar reinserindo os alunos nas atividades 
quotidianas das escolas. A Diretora Esbelta Ferreira Pinto Solicitou as 
Diretoras eleitas, professora Silvelaine Lopes e Luciana Mateus, das Escolas 
Estaduais Eurides Cavalcânti Tenório e Colégio Dr. Romáro Martins, 
respectivamente, quais suas opiniões em Relação ao teor do Decreto a ser 
Editado Pelo Executivo Municipal.  Ambas  solicitaram que as Escolas 
Estaduais não sejam excluídas do Decreto, pois ainda não estão em 
condições de retornar às aulas. A Diretora Esbelta disse que levará a pauta 
desta reunião para o Prefeito municipal no intuito de que o mesmo tenha 
balizamento para o novo Decreto. A Psicóloga Maria L. David Vieira disse que 
todos os alunos do quinto anos já irão para o sexto com suas avaliações o 
que poderá balizar a escola e equipe pedagógica para a tomada de ações 
para sala especial ou não, de acordo com cada avaliação. Em seguida, a 
Diretora deixou a palavra livre para quem dela quisesse fazer uso, como 
ninguém o fez, quatorze horas, deu por encerrada a reunião e determinou a 
mim,______________Valmir Luchetti, que lavrasse a presente ata que vai 
assinada por mim, pela Presidente e com lista de presença anexa dos demais 
participantes. Cruzeiro do Sul, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois 
mil e vinte e um. 
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