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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE DE COLABORAÇÃO 

INTERMUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, REALIZADA A DISTÂNCIA NO DIA 

VINTE DE MAIO DE 2019. 

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a primeira 

reunião, à distância, do Comitê Gestor da Rede de Colaboração Intermunicipal em 

Educação. Participaram da Reunião os seguintes Dirigentes Municipais de Educação, 

Deise Luzia Buzato Martins, Cleia Cristina da Silva e Rodrigo Cavalcanti Matias do 

Nascimento, que esteve secretariando esta reunião, participaram também as senhoras 

Noeli Pires, Ida Franzoso, e Tatiane Raitz, e representando a Tríade participaram 

Thamara Strelec e Francine Bottaro.  

A reunião foi realizada por meio do Skype, e teve início às catorze horas. Foram 

discutidos alguns assuntos relativos à Rede, e foram tomadas as deliberações que 

seguem abaixo em destaque. 

¾ Foi apresentado por Thamara Strelec e Cleia Cristina da Silva um resumo sobre o 

movimento da Rede nos últimos dias, nos relataram sobre a participação da 

representante da Rede em reuniões no de ADE’s e Consórcios no Maranhão e na 

Bahia. Apresentando um saldo positivo de todos esses encontros. Sobre os 

convites aos novos ADE’s e Consórcios, os membros do Comitê discutiram sobre 

a necessidade de criação de um planejamento para expansão gradativa da Rede, 

pensando sobre a capacidade de expansão neste primeiro momento da Rede, 

frente ao orçamento e potencial que temos neste momento inicial. Foi sugerido 

compartilhar com o principal parceiro da Rede, a Fundação Itaú Social, sobre essa 

capacidade de expansão da Rede para novos arranjos e consórcios. 

¾ Sobre os diagnósticos que foram enviados para os ADE’s e Consórcios, Deise 

Buzato falou de sua análise inicial do diagnóstico e da carta enviada aos novos 

ADE’s e Consórcio, elogiando os documentos que foram elaborados, por 

fornecerem informações necessárias e estimularem a curiosidade e vontade de 

conhecer a experiência da Rede. Francine Bottaro trouxe-nos a informação de que 

até a próxima quarta-feira, dia 22 de maio, todos já deverão ter respondido. 

Thamara Strelec falou da importância do envio desse diagnóstico para novos 

arranjos e consórcios, falou da importância desse diagnóstico como um meio de 
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aproximação frente a essas novas experiências de colaboração, e nos relatou que 

fez questão de ligar para os que receberam o diagnóstico para explicar de que se 

tratava. 

¾ Sobre os meios de comunicação da rede com todos os seus membros, Thamara 

Strelec sugeriu a criação de um novo grupo de Whatsapp que integre todos os 

dirigentes municipais de educação que compõe a rede, sugestão que foi aceita por 

todos. Foi sugerida também a criação de planilhas e atualizações no Site da Rede 

com informações sobre as ações regionais que estão sendo desenvolvidas pelos 

arranjos e consórcios. Noeli Pires falou também sobre a necessidade de 

atualização da Fanpage da Rede, e sobre as atualizações que o site da Rede vem 

passando. Francine Bottaro sugeriu que as terças-feiras sejam o dia em que 

utilizaremos para enviar notícias e informações sobre as ações de cada um e da 

própria Rede. 

¾ Thamara Strelec nos trouxe o convite do ADE do Noroeste Paulista para 

participação dos membros da Rede no Congresso Internacional que eles realizam 

anualmente, e que neste ano será realizado entre os dias 17 e 19 de julho. 

Considerando nossa agenda e nosso próximo encontro de planejamento 

estratégico, foi sugerido que esse encontro fosse realizado em Votuporanga-SP, 

onde será realizado o Congresso, na mesma semana do congresso, nos dias 15 e 

16/07 para que possamos conhecer o ADE do Noroeste Paulista, participar do 

Congresso e nos aproximarmos mais desse ADE. A sugestão de foi aceita por 

todos. 

¾ Sobre a reunião de Planejamento Estratégico, Thamara Strelec nos informou que 

será conduzida por um especialista que já conhece a experiências de regimes de 

colaboração dos ADE e Consórcios.  

¾ Thamara Strelec também nos apresentou as datas que o Instituto Positivo nos 

passou para a realização do Encontro Nacional da Rede num espaço com o 

próprio Instituto possui na cidade de Curitiba. As datas propostas foram os dias 26 

27/09. Todos concordaram com a data proposta. Foi sugerido também que a Rede 

fizesse uma visita técnica ao Instituto Positivo em Curitiba para visitar o local e 

discutir questões logísticas para a realização do evento. Noeli Pires e Ida Franzoso 

se disponibilizaram a acompanhar a equipe da Tríade nesta visita, a ser realizada 

no dia 04/06/2019, ao Instituto Positivo. 
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¾ Foi trazida a pauta por Thamara Strelec à constituição do Conselho Consultivo da 

Rede, mas todos concordaram em discutir esse assunto nas próximas reuniões. 

¾ Thamara Strelec falou na avaliação desta reunião que seria encaminhada por e-

mail para todos responderem, e falou também sobre a necessidade de uma auto 

avaliação crítica e sincera de todos, pois isso facilitaria os reajustes que 

precisássemos fazer. 

¾ Rodrigo Cavalcanti falou na necessidade que está sentido de uma reunião com a 

equipe da Tríade para entender melhor como deve ser seu trabalho como 

secretário da Rede. 

¾ Francine Bottaro fez um resumo da atuação dos membros do Comitê no último 

mês e se disponibilizou a combinar a reunião com Rodrigo para tratar de sua 

demanda.  

 

 

A reunião foi encerrada com os seguintes encaminhamentos e combinados para as 

próximas reuniões: 

 
¾ Data da próxima reunião por Skype do Comitê Gestor: 13/06/2019, incluindo na pauta a 

apresentação da tabulação dos resultados do diagnóstico, a Formação do Conselho 

Consultivo, Formação da Comissão Executiva para o Encontro Nacional e como devemos 

acompanhar as experiências dos novos ADE’s e Consórcio que integrarão a Rede; 

¾ Data da visita do CIVAP e da Tríade ao Instituto Positivo: 04/06/2019; 

¾ Data da reunião de Planejamento estratégico: 15 e 16/07 em Votuporanga-SP, seguida da 

participação dos membros do Comitê Gestor da Rede no Congresso do ADE do Noroeste 

Paulista nos dias 17 à 19/07; 

¾ Definição da data do Encontro Nacional da Rede: dias 26 e 27/09 em Curitiba-PR. 

 

 

 

 


