ATA Nº 08/2021

Aos trinta dias do mês de setembro 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 aos demais, lendo
a ata anterior que foi aprovada e assinada pelos presentes. Dando início a
reunião ele anunciou que a conselheira Geraldina Gamla Bedin se aposentou e
por este motivo está se ausentando do cargo a partir de hoje. Agradeceu ela por
todo o trabalho realizado na Educação de Realeza nesses seus vinte e cinco
anos e logo após fizeram a nomeação da substituição do seu cargo. A
funcionária Claudia Cristina Weber Bampi fará parte do Conselho a partir de hoje
como representante do Executivo Municipal, a qual foi aprovada por todos os
presentes. A Secretária de Educação pediu a palavra para relatar que no último
dia 23 a SESA divulgou a resolução SESA 860/2021, alterando a resolução
735/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle
para o COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Paraná,
dizendo que o retorno presencial as atividades de ensino devem ser priorizadas.
Ainda se mantém a oferta da modalidade online para os estudantes que
estiverem em isolamento ou quarentena para COVID-19, bem como para
aqueles com comorbidade u a critério médico, sem prejuízo do seu aprendizado.
Assim sendo, as escolas se organizaram e os alunos foram convocados a
retornar para as escolas, respeitando um metro de distanciamento, conforme
resolução. A mesma comentou que no último dia 20 a Secretaria em conjunto
com as estagiárias de nutrição e alunas da Universidade Federal da Fronteira
Sul (UFFS), e sob supervisão da nutricionista responsável pela alimentação
escolar do município, Aline Bianchi realizaram treinamento para as cozinheiras
das Escolas e CMEIS do nosso município. Este, teve como objetivo capacitar
estes profissionais em manipulação de alimentos, em procedimentos de higiene
e na realização de processos adequados que contribuam para garantir a
segurança dos alunos, conforme exigências da vigilância sanitária. O
Conselheiro Gilberto Valdecir da Silva Luz, pediu a palavra para expor a bela
atividade que foi realizada com os pequenos alunos do CMEI Criança Feliz e
Pequeno Príncipe no dia da árvore, que comemoramos no último dia 21. A
Secretaria da Agricultura proporcionou a estas crianças a oportunidade de
plantar mudas de árvores no Lago Municipal da cidade. Gilberto relatou que eles
adoraram a atividade e que as professoras também trabalharam em sala de aula
a importância de não cortar árvores e zelar por elas. O presidente retomou a
palavra e agradeceu a todos pela presença e novamente agradeceu a Sra.
Geraldina pelo trabalho desenvolvido na Educação desejando um feliz aposento.
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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