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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – SEMED SOBRE A APROVAÇÃO DO PROTOCOLO SANITÁRIO PARA 

O RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ITAJÁ.  

Aos dias vinte e oito (28) de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, 

pela plataforma digital do Google Mett, reuniu-se em assembleia a Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED e o Comitê de Pandemia representado pelos membros saúde, 

Diretores Escolares, Conselhos Municipais de Educação, CACS-FUNDEB, Alimentação 

Escolar, Direitos da Criança e do Adolescente para a deliberação e aprovação ou não do 

protocolo sanitário de retorno às atividades letivas do Sistema de ensino de Itajá para o ano 

de dois mil e vinte e um. A presidente deste conselho, a senhora Francisca Veras da Silva 

iniciou agradecendo a presença de todos, ressaltando a importância da união destes órgãos 

para a aprovação de um protocolo desse porte num momento tão difícil de nossas vidas e 

de muitas outras pessoas, nesse caso, a comunidade educativa. Em seguida, a palavra foi 

facultada a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

CAE e secretária executiva do CACS-FUNDEB, a senhora Maria Arlinda de Macedo Silva, 

que reiterou a fala da Presidente do Conselho de Educação e enfatizou sobre a co-

responsabilidade de todos os presentes por se tratar não apenas de um documento, mas 

de uma mudança na rotina escolar de alunos, funcionários e seus familiares que costumam 

frequentar a escola, em seguida passou a palavra a senhora Maria Josélia Valentim Lopes 

Custódio, Secretária de Educação que  apresentou o Plano de Retorno as Aulas para Itajá, 

fez uma ampla explanação, respondeu perguntas dos membros presentes. Por 

conseguinte, a palavra foi facultada ao Comitê de Pandemia, representado pela Secretária 

de Saúde a senhora Priscila Xavier Medeiros Lopes e Renata Moreira, que após falarem 

de pontos relativos a saúde, se colocaram contra o retorno às aulas nesse momento em 

que segundo a mesma, os casos só aumentam em nossa cidade e região e que é muito 
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arriscado ainda, mas favorável ao protocolo que julgaram adequado.  Após esse momento 

a senhora Francisca Veras passou a palavra aos demais membros do Conselho de 

Educação que se posicionou favorável a aprovação do Protocolo de Retorno as Aulas, por 

julgar adequado ao retorno quando for possível e não a volta as aulas agora, por não 

acreditar ser o momento certo ainda. Por fim, passou a palavra ao demais presentes que 

também se posicionaram a favor da aprovação do referido Protocolo, mas não retorno às 

aulas nesse momento. Posteriormente, a palavra foi dada a secretária Municipal de 

Educação, a senhora Maria Josélia Valentim Lopes Custódio, que agradeceu o empenho 

de todos e se colocou a disposição para maiores informações e esclarecimento se e quando 

for necessário. Assim, a senhora Maria Arlinda que conduziu as discussões, encerrou a 

reunião reiterando a importância desse momento e lavrou a presente ata que segue 

assinada eletronicamente pelo google forms em vinte e oito de abril de dois mil e vinte e 

um.  

 

 

 

Itajá, 28 de abril de 2021. 
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_______________________________________________________ 

Carlos Antônio Barbosa – CPF: 971.126.074-34 

 

_______________________________________________________ 

Rosângela Sâmara Rodrigues dos Santos – CPF: 009.817.014-77 

 

_______________________________________________________ 

Francisca Veras da Silva – CPF: 030.209.414-82 

 

________________________________________________________ 

Raimunda Genicleide Henrique Mendonça – CPF: 009.748.084-31 

 

__________________________________________________________ 

Oscarina Dantas de Moura - CPF: 012.007.254-84 

 

__________________________________________________________ 

Valdirene Albano – CPF: 938.305.304-63 

 

__________________________________________________________ 

Maria do Socorro Lopes – CPF: 851.058.214-91 

 

___________________________________________________________ 

Maria de Fátima de Melo Caldas – CPF: 030.593734-00 
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____________________________________________________________ 

Janaiza Íris da Silva – CPF: 051.105.414-93 

 

____________________________________________________________ 

Maria das Graças Cesário Dantas - CPF: 035.193.264-00 

 

___________________________________________________________ 

Maria Josélia Valentim Lopes Custódio 

Secretaria de Educação 

Itajá, 28 de Abril de 2021. 

 


