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Ata da Centésima Septuagésima 1 
Sétima Reunião Plenária do 2 

Conselho Municipal de Educação 3 
de Macapá. 4 
 5 

Às quinze horas e oito minutos, do dia vinte e sete de 6 
outubro, de dois mil e vinte e um, foi realizada a centésima 7 
septuagésima sétima Reunião Plenária do Conselho Municipal de 8 
Educação de Macapá, por meio de vídeo conferência, utilizando 9 

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

conselheiros titulares, Eliane Ferreira Borges da Graça 13 
representante das Escolas Particulares; Maria de Nazaré Santos 14 
Carvalho representante do Corpo Técnico Administrativo das 15 
Escolas do Município de Macapá; Delma Quaresma de Oliveira 16 

Santana representante do Sindicato dos Servidores Públicos 17 
Municipais; José Iguarassu Bezerra Monteiro representante do 18 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC/AP; os 19 

representantes do Poder Executivo Municipal de Macapá Mônica 20 
Cecília Figueiredo de Seixas Duarte, Sinthia Maria Costa Lima. 21 
No item EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES O Presidente José Wellington 22 

Ferreira iniciou a reunião dando as boas vindas a todos os  23 

presentes,e informou sobre as visitas realizadas pelos 24 
assessores técnicos do CMEM, ás escolas públicas e privadas no 25 
qual resultou em um relatório minucioso, bom e detalhista que tem 26 
como objetivo, assegurar nos termos da Resolução Nº 12/2021- 27 

CMEM o retorno as aulas presenciais e os protocolos de 28 
biosegurança, no qual as visitas demonstra a presença do CMEM 29 
nas Escolas e ressaltou a importância de fazer esse 30 

diagnóstico,no qual a próxima gestão do CMEM terá uma noção 31 
dos  trabalhos realizados pelo CMEM.Em seguida o presidente 32 
falou de algumas escolas  já visitadas, expôs  o trabalho que 33 
será feito, o qual será feito uma compilação elaborado 34 

juntamente com a  SEMED  e o Sindicato das escolas 35 
particulares, uma vez que as visitas as escolas começou no 36 
inicio do mês de agosto do ano corrente.Diante disso a 37 

conselheira Monica Cecilia Figueiredo de Seixas Duarte 38 
perguntou sobre a socialização do relatório, para os 39 
conselheiros acompanharem o que foi realizado.Ademais o 40 
presidente explicou aos conselheiros que o relatório de 41 

visitas as escolas não tinha sido enviado aos mesmos, devido o 42 
relatório não ter sido concluído, uma vez que as visitas ainda 43 
estão acontecendo.Na ocasião o presidente relatou que esteve 44 

em reunião com o secretário de Educação Edielson de Souza e 45 
Silva,  para conversar  sobre as demandas do conselho, e na 46 
ocasião o Secretário de Educação, informou ao presidente que o 47 
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projeto de mudança na composição do conselho está em análise 48 
na assessoria jurídica, e enfatizou da vontade do Secretario 49 

de rever a nova composição e da boa vontade  de conceder o 50 
Jeton com recursos próprios do FUNDEB.Embora que, uma vez que 51 
o jetom for consolidado dará um animo a mais  nos trabalhos 52 

realizados pelos conselheiros do CMEM, e que na próxima 53 
reunião já terá um retorno para apresentar aos conselheiros 54 
sobre a nova composição.Seguidamente falou dos mandatos dos 55 
conselheiros que estão em vigor,  e os que estão 56 

expirando,pontuou que provavelmente ocorrerá a eleição para a 57 
presidência do CMEM   até dezembro do corrente ano,e na 58 
ocasião perguntou aos conselheiros presentes, se aguarda o 59 

posicionamento da SEMED em relação a nova composição ou se faz 60 
o processo de eleição , devido o CMEM ser um órgão 61 
autônomo.Seguindo a conselheira Monica Cecilia Figueiredo de 62 
Seixas Duarte expôs sobre a litígio de verificar  a legalidade 63 

dos mandatos dos conselheiros e propôs aguardar o 64 
posicionamento da SEMED, uma vez que os representantes de pais 65 
e alunos das escolas públicas municipais e a câmara de 66 

vereadores  ainda não tomaram posse no CMEM ,e falou dos 67 
mandatos  dos conselheiros que termina esse ano,mas que eles 68 
podem ser reconduzidos.Sendo assim o conselheiro José 69 
Iguarassu Bezerra pontuou a respeito do fim dos mandatos e 70 

externou sua preocupação em relação aos mandatos e propôs que 71 
fosse estabelecido um prazo para ser consolidado a nova 72 
composição e renovação dos representantes para compor o CMEM, 73 
na mobilização de novos nomes ou de manter os mesmos 74 

conselheiros, e abordou sua preocupação com  a situação do 75 
conselho ficar na ilegalidade devido as coisas serem morosas, 76 
e colocou que é importante agilizar o andamento da nova  77 

composição.Logo após o presidente falou da Lei 1.000/00 PMM 78 
que ainda está em vigor e que vai agenda uma reunião com o 79 
Secretário de Educação para discutir, como proceder com a 80 
eleição do CMEM, se faz nova eleição ou se reconduz os 81 

conselheiros e presidente.  E solicitou as conselheiros que 82 
possuem processos em analise de parecer para aprovação de 83 
escola, que os mesmos concluam em tempo.   No item ORDEM DO 84 

DIA, Em seguida, o Presidente fez a leitura do Parecer nº-85 

03/2021/CEI/CMEM que trata da Autorização de Funcionamento da 86 
Educação Infantil (Pré- Escolar), por um período de 05 (dois) 87 
anos, ofertada pelo Colégio Batista de Macapá, no qual foi 88 

aprovado por todos os conselheiros presentes. Não havendo mais 89 
nada a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião 90 
às 16:10h, e eu, Luciana Borges Rodrigues secretária geral, 91 

lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 92 
assinada pelo Presidente, pelos Conselheiros presentes e por 93 
mim. 94 
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