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PROCESSO Nº:  2020.10.008/CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS/CMEG  

PARECER Nº:   011/2020 – CMEG  

INTERESSADO: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAPUAVA 

 

ASSUNTO:  Realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Municipal de 

Educação de Guarapuava, realizadas de forma remota, por videoconferência. 

 

RELATORAS: Débora de Ramos Voitena e Vilta Inês Quitéria de Souza 

   

EMENTA 

Dispõe sobre a realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho 

Municipal de Educação de Guarapuava, realizadas de forma remota, por videoconferência, em 

caráter excepcional, durante o período da pandemia causada pelo COVID – 19, observando as 

normativas presentes nesta Deliberação. 

  

I – MÉRITO 

Trata-se do pedido de Parecer referente a necessidade da realização de reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava através de 

videoconferência, de forma remota, para continuidade dos trabalhos essenciais prestados por 

esse órgão a sociedade.  

 

 

II – RELATÓRIO 

Diante do contexto de distanciamento social para contenção da pandemia do Covid-19 

e devido à necessidade de continuidade das atividades do Conselho Municipal de Educação de 

Guarapuava - CMEG, a presente deliberação dispõe sobre a realização de reuniões e sessões 

por videoconferência.  
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Tem como objetivo a adoção de medidas adicionais de prevenção de contágio pelo 

Covid-19 (Novo Coronavírus) e a necessidade de se assegurar as providências e as condições 

imprescindíveis ao efetivo e ininterrupto trabalho do Conselho. 

A solicitação ampara-se nas Leis e Decretos expeditos pelos órgãos competentes 

relacionados às medidas de precaução de distanciamento: 

Declaração da OMS de 11 de março de 2020 que 

considerou disseminação comunitária da COVID-19 em 

todos os Continentes e a caracterizou como Pandemia; 

 

Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus; 

 

Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID-19; 

 

Decreto Municipal 7815/2020, de 17 de março de 2020, 

que estabelece medidas de enfrentamento emergencial de 

saúde pública  de importância internacional decorrente do 

Coronavírus – COVID-19. 

 

Nesse sentido e na perspectiva da não interrupção da agenda programada de trabalho 

para o ano de 2020 do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava, vislumbra-se como 

certeza de aperfeiçoamento administrativo, a adoção de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias 

através de videoconferência como forma de dar sequência às solicitações, pareceres, 

deliberações e instruções requisitadas a esse Órgão, atendendo às demandas dos usuários e 

oferecendo maior celeridade na tramitação dos processos.  
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III – CONCLUSÃO   

Face ao exposto, somos favoráveis a realização de Reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava, realizadas de forma 

remota, por videoconferência mencionada nos altos. 

Importante ressaltar que o contexto atual tem desafiado a rotina de todos, impondo 

contratempos não usuais no desenvolvimento das atividades profissionais, inerentes às 

circunstâncias excepcionais deste momento de pandemia. Em razão de tais dificuldades é que 

o trabalho da CMEG, não pode ser suspenso. Seu funcionamento através de ambientes virtuais 

vai ao encontro dessa necessidade de atuação e, principalmente, ao propósito em resguardar 

ao máximo a saúde de todos os conselheiros, essa medida garantirá o regular desenvolvimento 

dos trabalhos com a celeridade e transparência devida. 

Recomenda-se ainda, que mesmo após o retorno da “normalidade” das atividades 

presenciais, as reuniões em formato remoto sejam incluídas no cronograma de atividades do 

Conselho Municipal de Educação de Guarapuava. Desta disporá o Colegiado de mais tempo 

para dedicar-se a outras competências precípuas de estudos, debates e pesquisas relacionados 

aos temas educacionais, em torno do bom cumprimento das normas que produz. 

É o Parecer. 

 

Débora de Ramos Voitena                                                    Vilta Inês Quitéria de Souza 

             Relatora                      Relatora  

 

Guarapuava, 19 de outubro de 2020. 

 

 

 

 
CARLOS MARCELO KALIBERDA 

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
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DELIBERAÇÃO 010 /2020 - CMEG / CLN                            APROVADA EM  10/11/2020                                     

INTERESSADO: Sistema Municipal de Educação de Guarapuava 

RELATORES:  

ASSUNTO: Dispõe sobre a realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho 

Municipal de Educação de Guarapuava, realizadas de forma remota, por 

videoconferência, em caráter excepcional, durante o período da pandemia causada 

pelo COVID – 19, observando as normativas presentes nesta Deliberação. 

 

CONSIDERANDO a declaração da OMS de 11 de março de 2020 que considerou disseminação 

comunitária da COVID-19 em todos os Continentes e a caracterizou como Pandemia; 

 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 7815/2020, de 17 de março de 2020, que estabelece 

medidas de enfrentamento emergencial de saúde pública  de importância internacional 

decorrente do Coronavírus – – COVID-19. 

 

 

Art. 1º.  Fica autorizada a realização de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias virtuais do CMEG, 

de forma excepcional, por meio de ambiente eletrônico e por videoconferência, enquanto 

durar as medidas de isolamento social decorrente da pandemia do COVID – 19. 

§ 1º Essa medida visa a continuidade das atividades do CMEG, no contexto da crise 

emergencial. 

§ 2º as reuniões serão convocadas pelo (a) presidente via mensagens endereçadas aos correios 

eletrônicos, informando antecipadamente a pauta, priorizando assuntos relevantes e urgentes. 

§ 3º Na ausência do (a) presidente, a atribuição da convocação para as reuniões, bem como 

sua condução, fica a cargo do (a) vice-presidente. 
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§ 4º Reuniões presenciais poderão ser convocadas desde que seguidas as normas orientadas 

pelas autoridades de saúde. 

 

Art. 2º. Às Reuniões virtuais de que trata esta Deliberação aplica-se as normas presentes no 

Regimento e são pertinentes as reuniões presenciais. 

 

Art. 3º. As Reuniões virtuais tratadas na presente Deliberação devem ser gravadas e 

armazenadas como documentação do CMEG. 

 

Art. 4º. A assinatura eletrônica realizada através da Plataforma Eletrônica de Gerenciamento 

de Documentos, de Pareceres Administrativos sob a responsabilidade do CMEG,  

 será utilizada como procedimento para viabilizar  a tramitação dos mesmos. 

Parágrafo único: Não serão deliberadas solicitações realizadas de forma oral, nem as 

tramitações incompatíveis com a realização virtual. 

  

Art. 5º. Devem ser lavradas as Atas das Reuniões do CMEG, transcrevendo as gravações citadas 

no Art. 3º desta Deliberação,  informando  que as deliberações acontecerão em ambiente 

virtual, bem como a indicação de quais conselheiros participaram remotamente. 

Parágrafo único: As Atas serão enviadas via Plataforma Eletrônica de Gerenciamento de 

Documentos, com antecedência de no mínimo de 48 (quarenta e oito horas), para leitura, 

alterações e anuência dos membros do referido conselho na reunião seguinte convocadas pela 

presidência. 

 

Art.6º. Caberá aos conselheiros, como condição para participar a ser considerado presente à 

reunião Virtual: 

I. Providenciar equipamento com conexão à internet com banda suficiente para 

transmissão de áudio e vídeo;  

II. Estar disponível no horário designado para a reunião, em local restrito, sem 

interferências, bem como ter domínio acerca da plataforma a ser utilizada. 

III.  Nos casos em que os (as) conselheiro (a) estiver em ambiente com mais pessoas, os 

(as) conselheiros (as) deverão desligar o áudio da reunião e utilizar fones de ouvido para 

participação e sigilo do que se está sendo discutido. 

IV. Responsabilizar-se pela guarda e pelo sigilo do link da reunião de deliberação.  

V. Os conselheiros que não tiverem acesso ao uso de meios tecnológicos deverão informar 

a Presidência do Conselho Municipal de Educação para os encaminhamentos 

necessários possibilitando a sua participação. 
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Art. 7º. O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava poderá expedir 

normas complementares necessárias à implementação do disposto nesta deliberação, e 

poderá adotar outras medidas não previstas na mesma para as adequações funcionais, 

administrativas e operacionais.  

 

Art.8º Esta Deliberação terá vigência enquanto durar o quadro de pandemia de Covid-19 no 

Brasil, podendo o formato ser mantido para reuniões extraordinárias e/ou ordinárias, quando 

houver urgência, anuência e atendendo os interesses do CMEG e de seus integrantes.  

Parágrafo Único: Tão logo o presente período de excepcionalidade seja revogado, o Conselho 

Municipal de Educação deverá retomar suas atividades, sempre que houver viabilidade. 

 

Art.9º. Os casos omissos e os recursos referentes a esta Deliberação serão protocolados e 

apreciados por este Conselho.  

 

Art.10º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 

27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 Guarapuava, 09 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

CARLOS MARCELO KALIBERDA 
Presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
 

 

 


