Ata da 8 ª reunião ordinária com os representantes dos Órgãos da Rede
de Controle de Fiscalização dos recursos provenientes do Precatório do
FUNDEF - Imperatriz/MA, realizada no dia 27 de agosto de 2020.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2020 (dois mil e vinte) às 1 O
(dez) horas e 50 (cinquenta) minutos na sala do Secretário Municipal de
Educação, José Antônio Silva Pereira, na Secretaria Municipal de Educação,
situada à Rua Urbano Santos, 1657, terceiro piso, nesta urbe, realizou-se a
oitava reunião com os representantes dos Órgãos da Rede de Controle de
Fiscalização dos recursos provenientes do Precatório do FUNDEF Imperatriz/MA. Estiveram presentes na reunião: José Antônio Silva Pereira Secretário Municipal de Educação, Denner José Costa Reis - Representante
da SEMED e CAS/FUNDEB, Cleomar Conceição da Silva Pinto, Representante
da Associação Gestores das Escola Municipais de Imperatriz - AGESMI,
Valeriano Vieira de Sá, Representante do Conselho do FUNDES, Noeme Sales
da Costa - Representante do STEEI, Jair Pereira da Silva - Representante da
CGM, Alessandra Belfort Braga - Representante da Procuradoria Geral do
Município e Francisco Silvestre da Silva, Representante do Conselho Municipal
de Educação - CME. Foram convidados

porém não estavam presentes:

Câmara Municipal de Imperatriz/MA- CMI, Ministério Público Estadual Promotoria Especializada e Ministério Público Federal - MPF. Esteve presente
também o Sr. Davi Antônio Cardoso, Secretário da CGM, convidado. O
Secretário Municipal de Educação, José Antônio, iniciou a reunião agradecendo
a presença de todos, onde informou que a medida que avança a aplicação do
recurso, sempre fará a convocação de todos para divulgação do que está sendo
investido; As visitas e as vistorias estão sendo feitas regularmente pelo
secretário, onde semana que vem entregaremos mais duas obras, sendo elas:
a creche Escola Municipal de Educação Infantil Edelvira Marques e a Escola
Professor José Queiroz; QUE, também entregara mais 6 escolas de primeira
linha, onde cobrou a empresa responsável pela Eliza Nunes que desse uma
agilizada na obra; QUE também falou com a Empresa responsável pelo Darcy
Ribeiro, onde foi questionado pelo Sr. SILVESTRE qual a probalidadade de

entrega, onde o Secretário informou que já temos mais de 70-% construída e
que cerca de mais um mês provavelmente entregaremos a obra; QUE, esteve
também na construção das escola no bairro Habitar Brasil e Sebastião Regis
que são construções novas; QUE o Secretario também esteve na zona Rural
no povoado 1700, onde informou que fará a reforma e climatização da escola
e da Quadra; QUE, explanou ainda que as Escolas Geovane Zanny, Parsondas
de Carvalho; Marly Sarney, Shirley Farias, estão em fase de licitação; QUE o
Secretário determinou a colocação das janelas de vidros e recuará o muro da
Escola Eliza Nunes e igualará com o conservatório; QUE, a escola Mutirão já
está bem avançada a obra a qual ficará escola padrão, bem como as Escolas
Santa Rita, Darcy Ribeiro, Costa e Silva e lpiranga, não deverão nada a Escola
Municipal Tocantins, as quais serão um marco de escolas no ensino público
municipal de Imperatriz; QUE, foi cogitado também a mudança do nome da
Escola Mutirão, pelo Sr SILVESTRE; QUE o secretário foi questionado sobre
os laboratórios e qual a repercussão pelos professores, onde informou que as
Escolas Tocantins, Pedro Abreu, Domingos Moraes e Marechal Rondon, já
receberam os laboratórios, onde já foi feito formação aos professores para
serem divulgadores da robótica na rede municipal; QUE, o Secretario fárá uma
reunião com os representantes dos professores, diretores, Ministério Público
Estadual, Defensoria Pública e Conselho Tutelar, para explanar toda a evolutiva
da plataforma digital de aplicação de aulas, onde já tivemos mais 67% de
acesso regular dos alunos do município, pois estamos tendo algumas
reclamações de acesso por parte de alguns pais de alunos, onde o acesso é
obrigatório e a exceção será apenas para aquelas pessoas que não tem
condições de acesso à internet; a Sra CLEOMAR frisou que estamos com 40
escolas sendo reformadas, inclusive a Escola WADY FIQUENE, a qual é
gestora, e que todas as reformas estão sendo de bom acabamento; QUE, o
Secretário explanou com referência a última pauta da reunião passada sobre
as escolas conveniadas, José de Alencar, Santo Inácio de Loyola, Frey Paulo
de Graymoon, João Silva, serão climatizadas desde que tenha contra partida
por conta dos proprietários dos prédios locados, e para tanto fará um aditivo e
se necessário uma nova licitação para compra de centrais de ar para as
escolas conveniadas, o que foi deliberado e aprovado pelo conselho; Que a

2 ª pauta, passou ao conselho sobre o projeto do meio ambiente e estamos
com projeto cientifico de matemática; informou sobre o material das bibliotecas
que já chegou e fará a distribuição de acordo com as reformas inauguradas;
QUE, a pauta em si é para aquisição de material cientifico e de matemática, e
na oportunidade o pastor Valeriano e a Sra Noeme informaram que será de
grande importância tal aquisição, pois acham de grande necessidade aos
alunos, pois estamos pensando na possibilidades de feiras sobre robótica e
projeto cientifico e de matemática; QUE o Secretário

informou

todos os

contratos realizados te como obrigação a formação de professores, a exemplo
do laboratório de robótica, a qual participou; QUE passado ao conselho sobre
a aquisição do projeto cientifico de matemática, foi deliberado por todos; QUE,
a 3ª pauta foi passado ao conselho sobre a distribuição de Kit individual Escolar
a ser composto de acordo com as sugestões do departamento pedagógico de
cada segmento, educação infantil, ensino fundamental menor e maior, sendo
deliberado e aprovador por todos; QUE, o Secretário informa que temos que
reeducar as nossas crianças, jovens e adultos de uma nova visão de como será
a educação após o COVID-19, sendo necessário; QUE, o Secretário informou
que o uso da plataforma será permanente, para melhor e maior acesso aos
alunos e professores, e como estamos incluindo na plataforma o projeto meio
ambiente, também estamos querendo incluir o projeto de implantação COVID19, ou seja material pedagógico de como conviver após a pandemia, como
forma de suporte aos alunos, como forma de readaptação e readequação para
retorno as aulas, o que foi deliberado por todos presentes; QUE, o Secretário
informou novamente sobre a aquisição de computadores para os professores
da rede, e que seja expandido também aos auxiliares de magistério, o que foi
deliberado e aprovado por todos; O Secretário informou ainda que em virtude
da plataforma, está fazendo uma readequação de 30 mega bytes para cada
escola, que anteriormente era de apenas 2 mega bytes, e que mensura também
a importância desse remanejamento, o qual já utilizamos o recurso do
FUNDEB; QUE, o Secretario também explanou a importância de wi-fi em cada
escola, para melhor uso da internet pelos alunos, o qual seria aquisição nova,
para que seja feito levantamento ainda, o que foi deliberado e aprovado por
todos presente; QUE o Secretário passou ao Conselho que já existe um

quantitativo de material esportivo na rede, e o que temos é insuficiente para
distribuição de todos os alunos, o que em seguida foi colocado ao conselho a
discussão e ampliação do material de educação física, pois nas reformas estão
sendo feito espaços de recreação e educação física, o que foi deliberado
aprovado a ampliação da compra de material de educação física e esportiva
por todos presentes; Na oportunidade O Secretario Davi da CGM, informou o
quanto está sendo importante a divulgação dos gastos do FUNDEF, bem como
todas as atas, contratos, receitas e despesas, bem como a movimentação da
conta FUNDEF no site da prefeitura municipal de Imperatriz/MA. Que,

na

oportunidade, todos os itens apresentados na reunião, foram aprovados por
unanimidade. O Secretário Municipal de Educação, José Antonio Silva Pereira,
deu por encerrada a reunião, e, não havendo mais nada a tratar, lavrou a
seguinte ata assinada por ele e pelos demais representantes dos órgãos
listados.
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(t) Assinatura da ata da 8' reuniâo ordinária com os represententes dos órgãos da Rede de
controle de Fiscalização dos recursos provenientes do precatório do FUNDEF
realizada no die 27 dê agoslo de 2020.
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