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 Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se, por 

videoconferência e em virtude da Pandemia de COVID-19, os conselheiros 

Ana Cláudia Moraes Costa, Ana Cristina Garima Jacques, Bárbara Bauer 

Silva, Eduarda Porciúncula, Gionara Tauchen, Lisiane Kisner Silveira 

Torres,  Luciara  Plá dos Santos, Rejane Magano Souza, Rita de Cássia 

Madruga de Souza,  Sandra Rejane de Ávila, Suzane Barros, Tânia 

Clarindo, Vinícius Kercher da Silva; a  assessora técnica  Jaqueline 

Micelle, a secretária Lilian Xavier Machado; presididos pela conselheira  

Waléria Vargas Busetti .Também presente na reunião o Superintendente 

Pedagógico da SMEd, Felipe Alonso. A reunião começou com a assessora 

técnica Jaqueline elencando as duas demandas para a pauta: a escolha da 

nova presidência do CME e a discussão  sobre a Educação em Tempos de 

Pandemia. A seguir, a assessora técnica repassou a todos algumas 

informações sobre a dinâmica das reuniões do pleno, tais como: como são 

elaboradas as pautas, como são aprovadas as Atas e demais demandas que 

se apresentam ao longo do ano. Também destacou a importância da 

participação da presidência do CME nas reuniões da UNCME/RS, da 

Regional AZONASUL de CMEs e da Promotoria Regional de Justiça, em 

Pelotas. Após, deu-se início à indicação de quais conselheiros poderiam 

ocupar o cargo de presidente e vice-presidente do CME.  A conselheira 

Tânia indicou as conselheiras Gionara e Eduarda em razão da experiência 

de ambas em conselhos de educação A conselheira Suzane endossou a 

indicação mencionada. A conselheira Gionara manifestou-se dizendo 

sentir-se feliz com as indicações, porém acrescentou que a mesma 

permanece na gestão do curso de Pós-Graduação da Universidade do Rio 

Grande até dezembro do corrente ano e que isso dificultaria sua atuação na 

presidência do CME. Por outro lado, colocou-se à disposição para compor 

uma chapa como vice-presidente. A conselheira Eduarda justificou seu 

impedimento alegando já possuir todas as tardes compromissadas, o que 

tornaria inviável sua participação efetiva na presidência do CME. A 

assessora técnica Jaqueline lembrou a todos que, conforme orientação da 

UNCME/RS não é aconselhável que conselheiros representantes da SMEd 

ocupem a presidência a fim de preservar a legitimidade das decisões 



tomadas e garantir a ética na atuação, ao que a conselheira Suzane 

acrescentou que, pelo mesmo motivo, acredita não ser aconselhável que as 

representantes das escolas particulares de Educação Infantil também 

concorram à presidência deste Conselho. Dessa forma, a conselheira 

Suzane indicou a conselheira Lisiane para compor a chapa da presidência 

do CME. A conselheira Waléria manifestou-se dizendo que diante das 

colocações dos conselheiros, acredita que sua representação seria uma das 

que poderiam candidatar-se à presidência, porém afirmou não sentir-se 

segura para tal em razão da pouca experiência na área de conselhos de 

educação. Os conselheiros e o grupo técnico do CME colocaram-se à 

disposição para realizarem um trabalho em conjunto com a conselheira 

Waléria e auxiliá-la no que for necessário. Assim sendo, foi composta a 

chapa para concorrer à presidência do CME da seguinte forma: presidente: 

Waléria Busatti; vice-presidente: Gionara Tauchen. Em votação aberta, a 

chapa foi eleita por unanimidade. A seguir, a presidente eleita convidou a 

todos para participarem de uma “live” no próximo dia oito de julho, a qual 

contará, além de sua participação, com a presença do Secretário de 

Município da Educação, André Lemes e a Coordenadora da CRE de 

Pelotas. Dando continuidade, a palavra foi passada ao Superintendente 

Pedagógico da SMEd, Felipe Alonso, que parabenizou a nova presidência 

do CME e destacou a necessidade de se pensar na construção do próximo 

COMED. A seguir, o Superintendente Pedagógico apresentou 

detalhadamente a todos o documento elaborado pela Secretaria de 

Educação que estabelece medidas de contingência para a retomada das 

aulas pós-pandemia. Acrescentou que se trata de uma prévia para a 

retomada das atividades escolares sem que esteja nada como definitivo e 

atentou  que a proposição sugere que setenta por cento da carga horária das 

aulas sejam realizadas de modo presencial e trinta por cento de modo 

remoto e que a ideia seria começar o retorno dos alunos pelos estudantes do 

nono ano do Ensino Fundamental e, a seguir, estabelecer ações-pilotos nos 

anos subsequentes. Quanto ao ensino semipresencial, informou que a 

SMEd ainda não finalizou o documento. Também ressaltou a importância 

da participação de todo o Pleno no Comitê de Elaboração do Plano de 

Contigência. A conselheira Gionara questionou se existe algum 

levantamento pela SMEd acerca das condições das escolas no que se refere 

ao acesso remoto ao que o senhor Felipe respondeu que ainda não; o que 

existe é um levantamento sobre o corpo docente e os alunos que 

apresentam comorbidades. A presidente solicitou que, na próxima reunião, 

os conselheiros apresentem por escrito suas considerações sobre o 

documento apresentado. Prontificaram-se a participar das reuniões do 

Comitê os seguintes conselheiros: no grupo de trabalho da área pedagógica 

– Gionara, Tãnia, Waléria, Sandra, Ana Garima e Bárbara no grupo de 

trabalho da área de infraestrutura: Rejane, Liziane, Eduarda, Vinícius, Rita 



e Ana Cláudia. A parti desse momento, tomou parte na reunião o Secretária 

de Município da Educação, André Lemes, que parabenizou a nova 

presidência e colocou à disposição do CME toda as informações e 

infraestrutura da Secretaria de Educação para o Pleno do CME. Também 

propôs a criação de um plano de contingência regional para os municípios 

da AZONASUL e despediu-se dos presentes desejando a todos um bom 

trabalho. Dando prosseguimento à reunião, passou-se à composição das 

Câmaras do CME, ficando as mesmas definidas da seguinte forma: a) 

Câmara de Legislação e Normas para a Educação Infantil: Waléria, Rita de 

Cássia, Eduarda, Bárbara e Gionara; b) Câmara de Legislação e Normas 

para o Ensino Fundamental: Waléria, Rejane, Tânia, Sandra e Luciara; c) 

Câmara de Legislação e Normas para a Educação Especial: Waléria, Ana 

Garima e Liziane; d) Câmara de Legislação e Normas para a Educação de 

Jovens e Adultos: Waléria, Rita de Cássia, Vinícius, Ana Cláudia e Rejane; 

e) Câmara de planejamento: Waléria, Gionara, Lílian, Maria Aparecida e 

Jaqueline. A seguir, o Pleno decidiu por manter as reuniões todas as terças-

feiras, a partir das catorze horas. Acordou-se que a pauta da próxima 

reunião será a apresentação pelos conselheiros de suas análises sobre o 

documento enviado pela SMEd. A assessora técnica Jaqueline compromete-

se a enviar por email toda a documentação referente ao tema e a 

conselheira Suzane sugeriu também a leitura do Parecer da CNTE que 

versa sobre o assunto. Esgotada a pauta da reunião e, nada mais havendo a 

tratar, eu, Lilian Maria Xavier Machado, lavro a presente Ata que será 

assinada por mim e pela presidente. 
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