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Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se             
na sede do CME os conselheiros Elisângela Gonçalves,Kátia Leivas, Luís          
Fernando Minasi, Melissa Velho de Moraes, Rita de Cássia Madruga de           
Souza, Rosimeri Machado, Rosana Pfarrius; a assessora técnica do CME          
Jaqueline Micelle, a secretária Lílian Maria Xavier Machado, presididos pela          
conselheira Maria Aparecida Reyer. Ausente, por motivo justificado, a         
conselheira Sandra Iara Castro. A reunião contou também com a presença           
das Coordenadoras do SINTERG, professora Suzane Barros e Rosane         
Bretanha Gutierrez . A reunião começou com a leitura e aprovação da Ata             
027/2019. A seguir, foi repassada ao Pleno a seguinte correspondência          
recebida pelo CME: a) ofício 1790/2019, datado de sete de outubro de dois             
mil e dezenove, encaminhado pela SMEd, enviando o Quadro de Recursos           
Humanos das escolas da rede pública municipal. A seguir, a coordenadora           
do SINTERG, professora Suzane agradeceu a oportunidade e questionou ao          
CME alguns dados informados pela SMEd, quais sejam: o número de           
convocações daquela Secretaria até o mês de agosto e a preocupação com            
o elevado número de aposentadorias dos professores municipais. Também         
afirmou que, segundo a Secretária de Educação, o concurso público ainda           
não ocorreu porque envolverá outras secretarias, além da Educação, mas          
que a previsão é de que até o final de outubro seja publicado o edital do                
concurso previsto para ser realizado em fevereiro de dois mil e vinte.            
Também, segundo informações da SMEd, noventa por cento das escolas          
possuem hora atividade e a maior dificuldade está em realizar a hora            
atividade na Educação Infantil no turno da tarde. Ainda, destacou que faltam            
professores de Ciências na rede municipal. Dando prosseguimento, a         
coordenadora Suzane informou que o SINTERG procura a SMEd sempre          
que há uma pauta específica ou para tratar de assuntos gerais. A presidente             
do CME afirmou que este Conselho realizou reunião com a Secretária de            
Município de Educação e repassou sua preocupação quanto à entrega do           
documento do Referencial Curricular Municipal para homologação pelo CME.         
A senhora Suzane afirmou já ter lido o citado documento e que gostaria de              
ser informada se haverá concurso público para as áreas de música, dança,            
etc pois são mencionadas no documento e não existem profissionais no           
município para essas áreas. A presidente do CME lembrou que, para terem            



validade, os documentos das escolas deverão ser protocolados neste         
Conselho até trinta de março do ano de dois mil e vinte. A senhora Suzane               
informou que solicitou à SMEd a definição, por escrito, dos critérios para            
solicitação de redução de carga horária dos professores com filhos com           
deficiência, bem como da mudança de nível. Sugeriu a criação de uma            
comissão mista para esse fim com a participação do CME. O conselheiro            
Minasi manifestou-se dizendo que a preocupação do CME é a de fazer com             
que o sistema municipal de educação funcione articulado. Justificou a          
realização dos Encontros Pedagógicos com as direções e coordenações         
pedagógicas. A professora Suzane mencionou que há vários casos de          
professores doentes que retornam da licença-saúde inaptos para a sala de           
aula e solicita que o CME se pronuncie a respeito do fechamento de turmas              
em escolas estaduais e também a respeito da criação de escolas           
cívico-militares, as quais já são a intenção de projetos de alguns vereadores            
do município. O conselheiro Minasi afirmou que a SMEd deveria repensar a            
avaliação do estágio probatório de profissionais que não demonstram         
capacidade para o exercício do Magistério. A seguir, a professora Suzane           
falou sobre a pauta da reunião solicitado com o CME relatando que no ano              
de dois mil e dez o SINTERG foi surpreendido com uma mudança realizada             
“de cima para baixo” na composição do Conselho de Educação, quando           
foram retiradas as participações do SINPRO e CEPERS, bem como retirados           
um titular e um suplente representantes do SINTERG. Dessa forma, o           
Sindicato dos Trabalhadores em Educação procurou alguns vereadores com         
os quais possui diálogo, a fim de conversar sobre a possibilidade de            
alteração na composição do CME. A presidente Maria Aparecida informou          
que o SINTERG deve sugerir uma nova composição e encaminhar ao Pleno            
para análise e posterior aprovação, se for o caso. Também informou que,            
segundo orientações da UNCME/RS o pleno de um Conselho de Educação           
não deve ser composto em sua maioria por professores. A professora           
Suzane lembrou que é importante a participação também de representantes          
da sociedade civil e afirmou que o SINTERG coloca-se como parceiro deste            
Conselho na busca de uma proposta de mudança que possibilite o           
comparecimento de pais e estudantes às reuniões do pleno. Também disse           
ser importante a participação das associações de bairro. A presidente          
lembrou a importância da participação das direções das escolas particulares          
de Educação Infantil. O conselheiro Minasi afirmou que o CME tem interesse            
na ampliação do Pleno co conselheiros que realmente exerçam sua função.           
A conselheira Elisângela lembrou que o trabalho do CME é voltado para as             
escolas municipais e as particulares de Educação Infantil e, por essa razão,            
considera importante a participação de dois membros titulares da SMEd. A           
professora Suzane informou que a proposta do SINTERG é de não retirar            
nenhuma das atuais representações no Conselho de Educação, mas , sim,           
de ampliar o número de entidades participantes. Ainda, mencionou que, em           
conversa com vereadores, os mesmos solicitaram urgência na apresentação         



de proposta a qual deverá ser encaminhada pelo SINTERG ao CME, por            
escrito, o mais breve possível. Após, as coordenadoras do SINTERG          
agradeceram e retiraram-se da reunião. O conselheiro Minasi lembrou a          
necessidade de se elaborar parecer e Resolução para a implantação do           
Conselho Escolar nas escolas da rede municipal. Esgotada a pauta da           
reunião e nada mais havendo a tratar, eu, Lílian Maria Xavier Machado, lavro             
a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela              
presidente. 
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