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Ofício 094/2021/SEMED                                                              Biguaçu, 27 de maio de 2021. 

 

À Senhoras 

Márcia Rodrigues de Azevedo e Andréia Cristina dos Santos 

Presidentes dos CACS-FUNDEB e COMED 

Biguaçu/SC 

 

Assunto: Esclarecimentos acerca do Projeto de Lei nº 12/2021. 

 

 Senhoras Presidentes, 

 

Em resposta ao Ofício nº 06/21, datado de 21 de maio de 2021, vimos por meio deste 

prestar os esclarecimentos necessários, o que será feito ponto a ponto, conforme relatado no 

respectivo documento. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que ficamos muito felizes tanto com o 

documento quanto com as duas reuniões realizadas na última segunda-feira (24), com o 

Secretário de Educação e com o Prefeito Municipal. Este gesto demonstra empatia, parceria a 

bem do serviço público e diálogo com a Administração Pública. 

Em se tratando da informação colocada de que é notório que nossas unidades escolares 

necessitam de investimentos e melhorias de infraestrutura e que há uma demanda reprimida 

no que tange ao atendimento pré-escolar, de fato podemos perceber que nossas instituições de 

educação estão sem manutenção há muitos meses e que, em 2020, não foram realizados os 

ajustes necessários para o início do ano letivo de 2021.  

Porém, informamos que já estamos em reforma no GEM Celina Dias da Cunha, no 

bairro Limeira, no CEIM Jardim Janaína, bem como em pintura total na EBM Olga de 

Andrade Borgonovo, no bairro Bom Viver e elaborando os projetos para envio à Licitação das 

reformas do CEIM Lindóia Maria Souza de Faria, no bairro Praia João Rosa, CEIM D. Lili, 

no bairro Tijuquinhas e EBM Manoel Roldão das Neves, no bairro Três Riachos. Também 

iniciaremos brevemente a construção do CEIM Recanto Feliz, no bairro Fundos, na sua sede 

original bem como os pequenos reparos na EBM Fernando Brugemann Viegas de Amorim, 

no bairro Jardim Janaína.  
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Recentemente, em 21/05/2021, assinamos a Solicitação de Fornecimento nº 

1.167/2021, para início das obras no GEM Ruth Faria dos Reis, no bairro Morro da Bina, no 

montante de R$ 157.486,56. Nos próximos dias, a obra já deve iniciar. 

Apesar da devolução à União do montante de R$ 357.897,40 – o que fora feito a partir 

da exigência do Ministério Público Federal devido ao recurso que havia sido destinado à obra 

do Programa Pró-Infância, referente ao Termo de Responsabilidade nº PAC2 3090/2012, mas 

que não foi utilizado pelas gestões anteriores - estamos em construção do novo CEIM no 

bairro Saudade e já enviamos para o Setor de Licitações o pedido de abertura de novo 

processo para término da reforma do CEIM D. Virgínia, no bairro Prado, no montante de R$ 

285.000,00. Encaminhamos, também, à SPU, o oficio solicitando a cessão terrestre de um 

terreno adquirido em 2020, por permuta, em área de marinha, para a construção de um novo 

CEIM no bairro Saveiro, orçado inicialmente em R$ 3.212.108,95.  

Importante também destacar que conseguimos iniciar as aulas do pré-escolar no novo 

CEIMAR Zulmira da Silva Delanhlo, no bairro Sorocaba, na parte matutina e, devido ao 

problema do transporte dos servidores – o que já fora resolvido na data de hoje, com a 

contratação por parte da Prefeitura com recursos próprios – brevemente abriremos as turmas 

no período vespertino. 

Todas estas melhorias visam à maior qualidade aos nossos servidores e estudantes e se 

já não estão ocorrendo, logo deverão acontecer. 

A respeito da necessidade de investimentos em materiais e equipamentos, informamos 

que já enviamos ao Setor de Licitações a relação dos itens de limpeza, expediente e materiais 

pedagógicos. Nossos estoques estão abastecidos e não nos faltam materiais essenciais ao 

combate ao COVID-19, como aventais, luvas, máscaras, álcool, entre outros. Tudo está 

funcionando normalmente. 

Estamos há 5 (cinco) meses na gestão e tudo ainda se encontra no início e em fase de 

planejamento. Porém, informamos que já estamos providenciando a licitação para compra dos 

uniformes escolares, kits de alimentação escolar para os alunos que se encontram na 

modalidade 100% remota, livros para as bibliotecas, kits escolares para os alunos, livros 

didáticos para as áreas específicas, chips para os celulares de alunos e servidores para uso nas 

aulas remotas, mochilas escolares e também contratando uma empresa de assessoria para 

revisão do Sistema Municipal de Ensino, elaboração da versão final da Proposta Curricular 
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Municipal, elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos e Regimentos Internos de todas as 

unidades escolares, bem como formação e capacitação aos profissionais da educação e, em 

especial, estamos estudando a viabilidade de um curso de Especialização Lato Sensu aos 

gestores e equipe pedagógica. Tudo isto pensando na valorização do magistério municipal. 

A respeito da contratação de estagiários, esclarecemos que não houve morosidade em 

sua contratação, tampouco procrastinação por falta de recursos. Com o retorno presencial e a 

necessidade de adequação ao novo cenário, muitas turmas ainda não haviam sido abertas, e 

profissionais do Berçário, GI e GII haviam sido remanejados para o GIV e GV. Com a 

previsão do retorno de mais turmas, houve a necessidade da publicação do Edital de Processo 

Seletivo para a contratação de estagiários, o que foi feito pelo Edital nº 006/2021, publicado 

na última segunda-feira (24), e que se encontra disponível no link 

https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15

498 e cujas inscrições se encerram amanhã, (28). 

Sobre a falta da contratação de profissionais, informamos que houve, em 2020, a 

prorrogação do Processo Seletivo nº 005/2019 para o ano de 2021 e que, deste processo, já 

foram realizadas 19 convocações, que podem ser consultadas no link 

https://www.bigua.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/151941.  

No entanto, muitos servidores se afastaram por pertencerem ao Grupo de Risco da 

COVID-19 e, diariamente, surgem novas vagas a serem substituídas. A demanda é tão grande 

que algumas listas de candidatos se esgotaram. Assim sendo, nós publicamos, agora em maio 

de 2021, um novo Edital de Chamada Pública nº 005/2021, que se encontra disponível no link 

https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15

382. Já foram realizadas duas novas convocações desta Chamada Pública e, na próxima 

segunda-feira (31) haverá novo processo de escolha de vagas, na tentativa de ocupar as vagas 

ainda existentes. 

Todos os esforços estão sendo feitos para que nossos alunos não fiquem sem a 

atividade escolar. 

No que tange ao Projeto de Lei nº 12/2021, cabe-nos esclarecer que recebemos, 

recentemente, a notícia oriunda do Setor de Contabilidade de que os gastos com a folha de 

pagamento da Educação estavam abaixo do previsto na Lei Orçamentária Anual, no montante 

aproximado de R$ 1,6 milhão de reais.  

https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15498
https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15498
https://www.bigua.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/151941
https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15382
https://www.bigua.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/149830/codConcurso/15382
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A partir desta notícia, o Prefeito Municipal sugeriu a transferência destes recursos à 

compra de insumos, principalmente de oxigênio, para a Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), devido à urgência nos atendimentos devido à Pandemia da COVID-19. No entanto, 

com muita sensatez, o Prefeito jamais se posicionou no sentido de retirar verbas da área da 

Educação: o proposto por ele foi repassar, por meio de suplementação do Excesso de 

Arrecadação, um montante de ordem de R$ 2 milhões de reais, para serem utilizados na 

construção do novo CEIM do bairro Saveiro. Naquele momento, Secretário de Educação e 

Prefeito Municipal concluíram ser o mais sensato e humano a ser feito, o que originou o PL nº 

12/2021. 

Apesar deste tipo de ação, inclusive de montantes maiores, ter sido prática de antigos 

gestores, a ação não foi bem vista e, por vezes, mal interpretada. Diante do pedido das 

senhoras, o Prefeito Municipal, prontamente, solicitou ao Presidente da Casa Legislativa a 

retirada da pauta da sessão do dia 24/05 a votação do respectivo Projeto de Lei, para que os 

Conselhos se manifestem acerca do mesmo. 

Assim sendo, solicitamos que tanto o Conselho CACS-FUNDEB quanto o COMED se 

pronunciem sobre a continuidade do PL nº 12/2021 e posterior acréscimo nos orçamentos da 

Educação no montante de R$ 2 milhões ou a retirada total do Projeto, resguardando o 

montante de R$ 1,6 milhão à construção da nova unidade do Saveiro. 

Sem mais para o momento, estimamos votos de estima e apreço. 

   

             Atenciosamente, 

 

 

 

OSCAR SILVA NETO 

Secretário Municipal de Educação 
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