
Ata da 1ª Assembleia do CODIME/ 25/02/ 2014-  

Aos vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 

minutos, no auditório da AMAVI, deu-se início à assembléia do CODIME com a 

mensagem “Os quatro pilares da Educação”, seguido de uma breve 

apresentação dos secretários, dado que (?) assumiram o cargo no início do 

ano corrente. Em seguida uma explanação sobre o conteúdo do Regimento 

Interno para então realizar a eleição do Conselho dos Dirigentes Municipais de 

Educação da AMAVI. Conforme previsto pelo Regimento Interno, o Conselho 

precisa ser composto por um membro de cada Setor. Deste modo, optou-se em 

apresentar inicialmente um nome por Setor para, destes, compor o Conselho. 

Os nomes e funções aprovados e aclamados pela assembléia encontram-se 

em anexo (1). Em seguida houve uma apresentação do EducaCIM onde se 

conclamou, especialmente, atenção aos Analistas Técnicos de Dados 

Educacionais (“Masters”), dado que se observa freqüentemente um acumulo de 

tarefas sobre estes, de modo que desempenham com dificuldades seu 

trabalho. Foi também apresentado para aprovação e deliberação o cronograma 

das reuniões do CODIME para este ano, ficando decidido que serão 

descentralizadas com objetivo de socializar as boas práticas educacionais  e 

visitas nas unidades escolares dos Municípios. Os dias e locais para as 

reuniões se encontram em anexo (2). Quanto à reunião da UNDIME, a se 

realizar no dia doze de março, ficou combinado que haverá apresentações 

culturais no início da manhã e início da tarde, sendo que o município de Mirim 

Doce se comprometeu com a apresentação “Meninas do Jass”; foi mencionado 

também o grupo “Diversidade” de Presidente Getúlio e ainda o “Hino Nacional 

executado com gaita” por jovem de Rio do Sul. Ficou também acertado que o 

café da reunião da UNDIME será partilhado, ficando ao encargo dos 

secretários trazerem os ingredientes do café. Quanto ao Plano de 

Capacitações 2014, 3 oficinas Fundamentação Teórica dos Currículos 

Educação Básica, 3ª etapa Inclusão Deficiência Visual e Auditiva e 

Coordenadores Pedagógicos, os municípios participantes de cada oficina 

encaminharão assinados termos de adesão de participação,  para este ano 

será estudada a possibilidade de tratar  também das especificas  dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. Foi alertado o cuidado com estoques de 

alimentos da Merenda escolar  nas Unidades Escolares, especialmente com a 

data de vencimento. Sobre o Transporte Escolar foi reforçada a necessidade 

do levantamento dos dados dos Veículos, Servidores e Usuários diagnostico 

necessário para convenio com o estado e também alimentar o modulo 

transporte escolar do EducaCIM  serem entregue até a metade do mês de 

março. Houve comentários descontentes em relação às vistorias dos veículos 

escolares, de atendimentos diferenciados e exigências diferenciadas entre 

municípios e até mesmo dentro do próprio município. Citou-se o nome da 

empresa INSPEVALE. Por volta de 11hs55min Não tendo mais nada a tratar, 

encerrou-se a reunião. 



Anexo 1 

CODIME 

Conselho dos Dirigentes Municipais de Educação da AMAVI 

 

Diretoria 2014 
 
 

Cargo Nome Município 

Coordenador Geral 
Soeli de Fátima Bonin 

Salete  - Área  04 

Vice-Coordenador 
Jean Carlos Gislow 

Lontras – Área  01 

Secretária Geral 
Lorena Sievert da Costa 

Witmarsum  - Área  05 

Primeira Secretária 
Grasiella da Silva Krieger 

Agrolandia  - Área 03 

Segundo Secretário 
Arnaldo Haas Junior 

Vidal Ramos - Área 02 

 

Artigo 5º - Os municípios pertencentes a AMAVI, ficam divididos em 5 áreas assim, 

constituídas: 

a) Área 1:  

Rio do Sul, Lontras, Presidente Nereu, Aurora, Agronômica, Laurentino e Rio do Oeste; 

b) Área 2:  

Ituporanga, Vidal Ramos, Imbuia, Petrolândia, Atalanta e Chapadão do Lageado; 

c) Área 3:  

Trombudo Central, Agrolândia, Braço do Trombudo e Pouso Redondo; 

d) Área 4: 

Taió, Mirim Doce, Rio do Campo, Salete e Santa Terezinha; 

e) Área 5:  

Ibirama, José Boiteux, Presidente Getúlio, Dona Emma, Witmarsum e Vitor Meireles. 



Anexo 2 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CODIME /2014 

Dia Local Responsável 

25/02/14 AMAVI Assessoria Educacional /CODIME  

12/03/14 AMAVI UNIDAVI UNDIME 

01/04/14 Agrolândia SME Graziela 

06/05/14 Petrolândia SME Rosimeri 

03/06/14 Agronômica  SSMMEE  PPooppaa 

01/07/14 Taió SME Fiorelo 

05/08/14 Vidal Ramos SME Vidal Ramos  

02/09/14 AMAVI Assessoria Educacional  

07/10/14 Imbuia SME Claudia  

04/11/14 Mirim Doce SME Elaine  

02/12/14 Salete SME Soeli 

 


