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Ata da Centésima Septuagésima 1 
Quinta Reunião Plenária do 2 

Conselho Municipal de Educação 3 
de Macapá. 4 
 5 

Às quinze horas e cinco minutos, do dia três de agosto, de 6 
dois mil e vinte e um, foi realizada a centésima septuagésima 7 
quinta Reunião Plenária do Conselho Municipal de Educação de 8 
Macapá, por vídeo conferência, utilizando o aplicativo Google 9 

MEET em decorrência da suspensão das atividades presenciais em 10 
razão da Pandemia da COVID-19, e estavam presentes: O 11 
Presidente José Wellington Ferreira; os conselheiros 12 

titulares, Eliane Ferreira Borges da Graça representante das 13 
Escolas Particulares;Delma Quaresma de Oliveira Santana 14 
representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais; 15 
os representantes do Poder Executivo Municipal de Macapá 16 

Mônica Cecília Figueiredo de Seixas Duarte, Sinthia Maria 17 
Costa Lima,Ebrelly Nunes de Andrade  subsecretário de Gestão 18 
Educacional representando  Edielson de Souza e Silva 19 

Secretário Municipal de Educação de Macapá (Membro Nato); José 20 
Iguarassu Bezerra Monteiro representante do Serviço Nacional 21 
de Aprendizagem Comercial-SENAC/AP;Sandra Duarte representante 22 
do SESI e o Conselheiro Suplente Cairo Trindade Pereira 23 

representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 24 
do Adolescente (substituindo a conselheira titular). No item 25 
EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES O Presidente José Wellington 26 

Ferreira iniciou a reunião cumprimentando a todos os 27 

conselheiros presentes e expôs sobre a pauta da reunião. No 28 
item ORDEM DO DIA, o presidente discorreu sobre o envio ao 29 

CMEM do Plano de Ação e Calendário Escolar de Retorno das 30 

Aulas Presenciais do ano letivo de 2021 da SEMED,e da retomada 31 
segura para a volta das aulas presenciais,em seguida o 32 
presidente solicitou  ao subsecretario que fosse feito 33 
esclarecimento ao CMEM a respeito ao retorno ,pois o plano 34 

encaminhado ao CMEM encaminhado a época em maio, apenas era um 35 
planejamento.Seguidamente o subsecretario explicou a todos a 36 
adesão do formato hibrido dos alunos no retorno as aulas 37 

presenciais, e explicou que tudo se dará dentro dos protocolos 38 
estabelecido de biosegurança, e informou que semana  de início 39 
das aulas está sendo de acolhimento dos profissionais de 40 
educação e de reuniões com os pais na sensibilização e 41 

orientação na retomada segura,orientando os professores e 42 
pais, para que as crianças usem todos os protocolos 43 
estabelecidos como: ( máscara,álcool e distanciamento social) 44 

de forma continua, e esclareceu a respeito do levantamento 45 
feito dos professores que já tomaram as duas doses da vacina e 46 
pontuou que apenas 104 profissionais ainda não tomaram  a 1º 47 
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dose da vacina. Logo após a conselheira Monica Cecilia 48 
perguntou ao subsecretario se cada escola encaminhou o plano 49 

de ação e se os comitês de monitoramento estão funcionando. 50 
Dessa forma o subsecretario informou que quem está a frente 51 
dos comitês são os conselhos escolares de cada escola, formado 52 

por um colegiado amplo para que fiscalizem as suas escolas, e 53 
verifiquem se as mesmas estão adequadas aos protocolos de 54 
retorno presencial, de forma que venha atender as necessidades 55 
dos profissionais da educação e os alunos. Na ocasião informou 56 

que as escolas estão  encaminhando a SEMED os planos de ação e 57 
enfatizou que algumas escolas ainda estão em processo de 58 
elaboração do plano e que posteriormente será em caminhado 59 

para o CMEM para conhecimento.Sendo assim a conselheira Monica 60 
Cecilia enfatizou  a necessidade  de consultar o colegiado 61 
para verificar de que forma seria o envio dos planos de ações 62 
das escolas para que o CMEM tenha conhecimento e acesso.Logo 63 

após o presidente propôs que fosse feito uma síntese ou 64 
amostragem de levantamentos do referido plano e as mudanças 65 
feita no calendário 2021 para entender o processo de retorno e 66 

apresentar na próxima reunião para  ser revalidada no ensino 67 
híbrido. Logo assim     a conselheira Monica Cecilia sugeriu 68 
que fosse feito um ofício solicitando os pontos a serem 69 
detalhados  sobre o plano de ação de retomada das aulas que na 70 

ocasião foi aprovados por todos os conselheiros 71 
presentes.Prontamente  o subsecretário informou que enviará 72 
ofício detalhando todo o processo de retorno das aulas,e 73 
agradeceu a participação na reunião nesse momento tão 74 

importante para  educação e para o retorno das aulas na rede 75 
municipal, baseado na importância da vida.Seguindo o 76 
presidente agradeceu  ao subsecretário pela disponibilidade de 77 

sempre, e expôs que mantém o Conselho de Educação sempre de 78 
portas aberta, na   ocasião agradeceu presença de todos os 79 
conselheiros e técnicos do CMEM  na reunião e comunicou sobre 80 
o calendário de reuniões do  conselho que será feito para dar 81 

andamento aos pareceres que se encontram no conselho e 82 
informou que as próximas reuniões serão presenciais. Não 83 
havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente deu por 84 

encerrada a reunião às 16:03h, e eu,Luciana Borges Rodrigues 85 
secretaria geral, lavrei a presente Ata, que depois de lida e 86 
aprovada será assinada pelo Presidente, pelos Conselheiros 87 
presentes e por mim. 88 

 89 
 90 

                           Macapá-AP, 03 de agosto de 2021. 91 

 92 

José Wellington Ferreira 93 

Conselheiro Titular - CMEM 94 
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Decreto Nº 219/2020-PMM 95 
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Decreto Nº 3.123/2017-PMM 105 
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