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Ata nº 021/2020

Aos  quatro  dias  do  mês  e  agosto  de  dois  mil  e  vinte,
reuniram-se, por videoconferência e em virtude da Pandemia de
COVID-19, os conselheiros Lisiane Kisner Silveira Torres, Rejane
Magano, Suzane Barros, Ana Cristina Garima Jacques, Ana Ana
Claudia  Moraes  Costa,  Bárbara  Bauer  Silva,  Gionara  Tauchen,
Vínicius Kercher da Silva, Tânia Clarindo, Sandra Rejane de Ávila
e  a  assessora  técnica  Jaqueline  Micelle,  presididos  pela
conselheira  Waléria  Vargas  Busetti.  Ausentes,  por  motivos
justificados, a secretária Lilian Xavier Machado e a conselheira
Rita  de  Cássia  Madruga  de  Souza.  A  reunião  começou  com a
leitura e aprovação das atas 019\2020 e 20\2020 . A seguir,  a
presidente expos ao grupo a conversa que teve com o Secretário
de  Município  da  Educação  André  Lemes,  onde  o  mesmo  foi
taxativo  quanto  às  funções  da  Secretaria,  referindo-se  que  a
SMEd responde pelos professores e que nessa questão o CME
não tem ingerência .O secretário   esclareceu  também , que o
plano de contingência  está em fase de conclusão e ,em breve,
será  encaminhado  ao  CME.  A  presidente  informou  aos
conselheiros  que  o  “esqueleto”  do plano  de  contingência  foi
apresentado às comissões e julgou ser um plano bem construído
e   que os  não precisam se preocupar pois nele estão contidas
questões trabalhadas pelo CME. A conselheira Waléria relata a
todos  a  respeito  de  sua  primeira  participação  na  reunião  da



AZONASUL  e  mostrou-se  admirada  com  os  relatos  de  alguns
municípios  sobre  terem  aulas  não  presenciais  durante  a
pandemia  e  que,  por  serem  menores,  uniram-se  e
desenvolveram um plano único. Esses municípios irão lutar para
que essas aulas  sejam computadas como letivas.  Somente Rio
Grande e Pelotas não estão com aulas não presenciais. Também,
informou a conselheira, que os conselhos presentes na reunião
ficaram surpresos com o trabalho desenvolvido pelo CME de Rio
Grande  visto  que  foi  composto  recentemente.  O  CME de  Rio
Grande  está  de  parabéns  e  o  grupo  está  afinado  com  todos
trabalhando  na  construção  de  normativas.  A  presidente
continuou seu relato dizendo que os CMEs de Herval e Piratini
possuem  pareceres  para  as  aulas  não  -presenciais  e  irão
disponibilizá-los no grupo da AZONASUL. Em muitos municípios,
os professores vão às casas dos alunos  levar tarefas e inclusive
fazem  a  FICAI  e  que  esse  não  seria  o  momento  para  tal
procedimento. A presidente informou aos participantes que Rio
Grande  devido  à   realidade  do  nosso  município,  não  teria
condições  de  ir  às  casas  dos  alunos.  .  Ainda,  a  respeito  da
reunião,  a  conselheira  convidou  a  todos  a  participarem  do
Encontro  Estadual  da  UNCMERS,  cujo  o  tema  será  “CME-
compromisso na reflexão e repatriação de temas educacionais...
A presidente informou ao pleno que na sexta-feira participou de
uma  live  com  a  presença  do  Secretário  do  Município  de
Educação André Lemes para falar sobre o Parecer de 001\2020
do CME. A conselheira Waléria salienta que nessa live convidou a
comunidade educacional a ler esse documento na íntegra. Dando
continuidade à reunião, a conselheira Suzane fez considerações
sobre a live ocorrida com os CMEs e a Presidente do Conselho
Estadual  de  Educação,  Marcia  Carvalho,  salientando  a
importância  do  diagnóstico  para  avaliação  pedagógica  pós



pandemia e que outra questão importante para ser debatida é
relativa  ao  projeto  de  Educação  Domiciliar  mencionado-  por
Marcia Carvalho e percebe isso como possibilidade de luta na
defesa  da  educação  pública  e  na  figura  dos  professor  e  que
mesmo dessa forma on line teme que a figura o professor seja
excluída e ,também, devemos nos preparar para a evasão escolar
que enfrentaremos e que já acontece nas escolas. A conselheira
menciona que que é hora de mostrar que a educação não está
parada,  e  concretizar a relação educação e educando. Outra
questão que a conselheira  cita diz respeito às convocações de
muitos  professores  da  rede  municipal,  são  750  colegas   que
dependem e tem convocação e a legislação é bem clara que tal
convocação seja por necessidade de ensino  e que em outros
municípios já  cortaram essas convocações e devemos considerar
essa  possibilidade  pois  pode  haver  indicação  do  Tribunal  de
Contas do estado questionando-as e apontar essas convocações
nesse momento de pandemia como improbidade administrativa.
A conselheira Waléria relata que o Secretário André Lemes não
pretende fazer esses cortes nas convocações e nos contratos dos
monitores,  inclusive  esse  grupo  de  monitores  já  está  tendo
orientações sobre o trabalho a ser desenvolvido. A conselheira
entende  que  o  CME  e  o  Secretário  André  Lemes  estejam
caminhando  juntos  nesse  momento  de  muitas  incertezas.  A
conselheira menciona o município de São José do Norte onde a
presidente do CME  afirma que 88%  dos alunos tem acesso à
internet  e  que os  alunos  não realizam as  tarefas  dadas  pelos
professores porque não querem e que ela não pode contestar os
dados que lhe foram passados. A conselheira Rejane relata que a
Secretaria  de  Educação  de  São  José  do  Norte   mandou
continuarem as aulas não presenciais e a conselheira Waléria diz
que a SMEd de Rio Grande é firme e possui  clareza quanto a



impossibilidade dessas aulas acontecerem em nosso município e
sente-se muito orgulhosa pois o grupo de conselheiros está há
um mês juntos e já fizeram maravilhas.  A conselheira Bárbara
comenta  que está muito apreensiva em relação ao conteúdo dos
Pareceres da Educação Infantil que serão  emitidos  no final do
ano  e  que  muitos  alunos  do  Sesquinho  já  cancelaram  as
matrículas. A partir desse momento, a conselheira Gionara deu
início ao estudo do Parecer nº 002\2020 que será exarado pelo
CME.  Esgotada  a  pauta  da  reunião,  eu,  Jaqueline  Micelle,
encerro a ata que, após aprovada,  será assinada por mim e pela
presidente.
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