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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se, às 19
horas, nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Realeza, os
membros do Conselho Municipal de Educação – CME. O presidente do
Conselho, Dálcio Korb deu as boas-vindas aos conselheiros e os demais
presentes, leu a ata anterior que foi aprovada e assinada pelos presentes. A
conselheira Geraldinha pediu a palavra e comentou que o Prefeito Paulo,
juntamente com a Secretária estiveram em visitas das escolas municipais para
fazer a devolutiva da avaliação de desempenho feito com os profissionais para
avaliar os cargos dos gestores no 1º semestre. O chefe do executivo aproveitou
a visita nas escolas de campo de Flor da Serra e Saltinho para verificar as
necessidades, bem como promover melhorias. Passou a palavra ao contador da
prefeitura para falar sobre os recursos da educação. O contador Vanderson
agradeceu o convite e explanou que o orçamento da Educação está tranquilo.
Elogiou a secretária de Educação, Jolsane Siqueira que tem sempre
questionado sobre o uso correto dos recursos, que já domina o sistema e tem
total compreensão de onde e como a Educação pode usar cada verba de
recursos livres e vinculados. Colocou também que se faz necessário aumentar
os gastos, visto que o índice usado se encontra em menor de 20%, sendo
necessário obrigatoriamente alcançar 25% dos recursos livres da Educação. Na
sequência a Sra. Jolsane fez uso da palavra, agradeceu ao Sr. Vanderson e
esclareceu que algumas reformas e melhorias estão em trâmite final da licitação,
o que irá onerar um valor alto nos gastos dos recursos disponíveis. O presidente
deu a palavra aos demais, no entanto, nada mais foi tratado. 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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