
Rio do Sul, 01 de março de 2011.

Reunião CODIME /AMAVI 

Assessora Educacional Tânia Moratelli explanou sobre a importância das reuniões do 
colegiado, pedindo para que os secretários participem sempre, pois nestas reuniões são 
deliberados sobre assuntos importantes para educação da região da A MAVI, bem como 
troca de experiências e informações.

A  Coordenadora do CODIME  Valmira desejpu a todos  bom retorno e falou  das 
dificuldades do início do ano letivo, como falta de professores e fiscalização acirrada da 
promotoria Pública em relação as contratações.

Foi feita em seguida a eleição do CODIME 2011, ficando assim constituído:

a) coordenador Geral – Alex Luiz da Silva Secretário de Agronômica

b) Vice-Coordenador _-- Rosangela França Wiese – SME ituporanga

c) Secretário Geral – Vilde de Fátima Fachini Kurth -  SME Pouso Redondo

d) Primeiro Secretário -   RoziTerezinha de Souza   -  SME de Taió -

e) Segundo Secretário – Robson Guilherme Barrentin – SME de Presidente 
Getúlio

Discussão sobre o plano de trabalho 2011, conforme anexo.

• FREIAVI  –  abertura em Laurentino, palestra sobre Qualidade de Vida do 
Profissional  da educação com Dra  Monica, teatro com Kleber,  dia  25/03 
Associação ARCO –  19:30 hs.

• Premio A MAVI irá acontecer este ano bem como concurso da logomarca.

Todos devem ficar a PAR da Resolução 07/12/10 do CNE, bem como do PNE.

Legalizar o transporte escolar em todas a etapas da educação, inclusive ensino superior. 
CODIME  delibera sobre solicitação de informações e esclarecimentos sobre o repasse 
do transporte escolar, junto ao secretária  Estadual de Educação. Decide também os 
secretários municipais da regional de Rio do Sul reunir-se-ão  com o Dirigente Sr Osni 
para discutir sobre a questão de diretores da rede estadual que acabam levando alunos 
da rede municipal prejudicando o município.

Legalizar  e regularizar as Escolas desativadas, mesmo que estas tenham sido doadas 
para uso da comunidade.



Os secretários Nelso de Vidal Ramos, Janara de Rio do Sul e Rosi de Taió socializaram 
sobre as palestras do inicio do ano realizadas no município. O Secretário Alex disse que 
aprovou a palestra oferecida pela A MAVI  com o Prof Vitor. Dizendo que esta supriu as 
necessidades de informação sobre a questões administrativas da educação. E  ainda 
lamentou  a  falta  de  consideração  dos  professores  e  outros  presentes  que  não 
colaboraram  com os questionamentos e sim estavam preocupados com o café.

Momento dos municípios: Rosangela convidou a todos para a Festa da Cebola em 
Ituporanga, Rosi convidou para o carnaval de rua em Taió e Tania fez convite para 
palestra com DR Egon no Colégio Ruy Barbosa.

A Assessora Educacional Tania informou ainda da capacitação LSE que será agendada 
em breve, EPAGRI  irá organizar reunião com agricultores, sobre Alimentação escolar, 
bem como para nutricionistas e contadores.

Primeiras Damas sugeriram a contratação de um  bonequeiro para ensinar a fazer os 
bonecos temáticos de cada município.

Por fim foram homenageados os aniversariantes de janeiro fevereiro e março, Claudenir, 
Patrícia, Dineide, Rosangela e Nelson.

Tânia Bini Azevedo Waltrick 

Secretária Geral/ CODIME


