
 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 65/2021. 

Cria comitê e nomeia membros para avaliação de 

retorno de atividades presenciais na rede municipal de 

ensino, em razão das medidas de isolamento e 

distanciamento social para enfrentamento à pandemia 

de Coronavirus (COVID-19) no Município de Águas 

Frias-SC. 

 

LUIZ JOSÉ DAGA, Prefeito Municipal de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, no 

uso de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, 

 

Considerando a pandemia de COVID-19 que assola o mundo, com a existência de 

casos no município de Águas Frias e região; 

 

Considerando que as aulas presenciais da rede municipal de educação estão suspensas 

desde 18 de março de 2020, sendo necessário estudo para retomada das aulas presenciais com 

a máxima segurança para todos os usuários e profissionais,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica criado o Comitê para avaliação de retorno de atividades presenciais na 

rede municipal de educação do Município de Águas Frias, integrada pelos seguintes 

membros: 

 

I – Representante da Secretaria Municipal de Educação – Marcia Dolores Cavassini 

Palombit; 

 

II - Representante da Secretaria de Assistência Social - Sarajani Segala Cardozo da 

Silva; 

 

III - Representantes da Secretaria da Saúde: Ruchele Isoton;  

 

IV – Representante da Secretaria Municipal de Administração: Charles Luiz Moratelli; 

 

V – Representantes dos profissionais e trabalhadores da educação: Iliandra Bellé 

Gonçalves; 

 

VI – Representantes dos estudantes da educação básica: Doriana Rosangela Gubert; 

 

VII – Representante do Conselho Municipal de Educação: Liane Galão; 

 

VIII – Representante da escola da rede estadual: Noemi Santin; 

 

IX – Representante das escolas da rede privada: Edilson Maier; 



 
 

 

X – Representante do Conselho Municipal dos Direitos das pessoas com Deficiência: 

Lurdes da Silva; 

 

XI – Representante do Conselho Municipal da Alimentação Escolar: Vanessa 

Rodrigues; 

 

XII – Representante do Conselho Municipal do Controle Social do FUNDEB: Josiane 

Suelen Kamin; 

 

XIII – Representantes do transporte escolar: Gilmar Giacomini; 

 

§ 1º - O Comitê será presidido pelo representante da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

§ 2º - O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 na área da 

Educação possui as seguintes atribuições: 

 

I – Elaborar o Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e 

Controle da disseminação do COVID-19, exclusivamente para o retorno das aulas presenciais 

no âmbito do Município de Águas Frias-SC; 

 

II – Monitorar os resultados das testagens mínimas realizada na população, em um 

processo contínuo no município ou região, que constitui como indicador da “Matriz de Risco 

Potencial Regional”; 

 

III – Auxiliar na criação e treinamento de “Comissões Escolares” de fiscalização dos 

regramentos sanitários aplicáveis, na unidade escolar que se pretende o retorno do ensino, 

extensão e pesquisas presenciais; 

 

IV – Constituir uma ouvidoria para receber denúncias de descumprimento dos 

protocolos e que este grupo tenha acesso às informações; 

 

V – Analisar e validar os Protocolos elaborados pelas Comissões Escolares. 

  

 

Art. 2º - Fica Criada a Comissão Escolar para avaliação do retorno de atividades 

presenciais na rede municipal de educação do Município de Águas Frias, integrada pelos 

seguintes membros: 

 

I – Gestor: Juliano Santin; 

 

II – Representante do quadro de professores: Marizete Senckowski; 

 

III – Representante dos alunos: Ana Gromoski; 

 

IV – Representantes das famílias dos alunos: Jocinéia Pandolfo Gonçalves da Silva; 

 

V – Representantes das entidades colegiadas: Josiane Suelen Kamin; 

 

VI – Representantes de outros trabalhadores: Beatriz Moro 



 
 

 

Parágrafo Único. São atribuições da Comissão Escolar: 

 

I – Elaborar seus próprios Protocolos, tendo como base o Plano de Contingência 

Municipal da Educação, no que couber a cada estabelecimento, ajustando às suas 

especificidades; 

 

II – Submeter seus Protocolos à análise e validação do Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 

 

 

Art. 3º - O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 na área 

da Educação, em reunião preferencialmente online, deverá elaborar o planejamento para 

aplicação dos protocolos sanitários para viabilizar o retorno das aulas presenciais, conforme 

suas atribuições. 

 

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal considera o Comitê como órgão consultivo e 

fiscalizador dos protocolos escolares no âmbito do Município de Águas Frias – SC para o 

retorno das atividades escolares presenciais; 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 225, de 11 de setembro de 2020. 

 

Águas Frias-SC, 03 de março de 2021. 

                   

 

 

LUIZ JOSÉ DAGA 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado e Publicado em data supra. 

 

 


