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Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 19 horas, 
a partir de ferramenta virtual, google meet, os membros do Conselho Municipal 
de Educação – CME. O presidente Dálcio Korb deu as boas-vindas a todos e 
iniciou a reunião lendo a última ata, a qual foi aprovada e assinada pelos 
presentes. Após, leu o Decreto Municipal 4193/2021 de 30 de março, onde 
consta a volta as aulas presenciais das Escolas Municipais e Privadas, desde 
que cumpram as exigências sanitárias da Resolução do SESA 0098/2021. A 
conselheira Sonia Klagemberg Fassina, comentou da preocupação dos casos 
de COVID, já que as UTI se encontram acima da média para a capacidade, mas 
que concorda com este retorno, desde que todos sigam as medidas de 
segurança condizente ao decreto. A conselheira Jolsane, Secretaria da 
Educaçao, explicou que neste momento voltaremos apenas com 30% da 
capacidade de alunos por sala. Comentou também que conversou com o senhor 
Elcio Osowski, chefe do Transporte Escolar e este se comprometeu em organizar 
os ônibus, com álcool em gel, termômetros para que as medidas de segurança 
sejam realizadas, e que haja apenas 30% da capacidade de passageiros. A 
nutricionista presente, Mayara pediu a palavra para falar sobre a entrega dos kits 
alimentação escolar em cumprimento a lei 13987/2020 que será realizada dia 30 
de abril. A distribuição será realizada para os alunos que não estão frequentando 
a instituição escolar neste momento de pandemia. Os demais alunos que estão 
com aulas presenciais estão recebendo a sua alimentação dentro do ambiente 
escolar. Nada mais havendo a relatar, eu, Lizabete Woycik Karnikowski, lavrei a 
presente ata, que após lida e aprovada, seguirá assinada por mim e pelos 
demais presentes. 
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